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ความคดิเห็นทีมี่ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 
ในจังหวดัสระบุรี 
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___________________________ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีและเพื่อเปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดั
สระบุรีตามแนวคิดของเบนทเ์ลยแ์ละแรมเพล (Ralph R. Bentley and Averno M.Rempel) จาํแนก
ตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานครู
โรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 248 คน จาก 19 โรงเรียนโดยวิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม
เลือกตอบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  สถิติการทดสอบ t-test และ F-test  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 

1. พนกังานครูโรงเรียนเทศบาล  มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังานของ
พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับมากสูงสุด คือ ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา  
รองลงมา คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและการบริการ และดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ครูกบัผูบ้ริหาร 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังานของพนกังาน
ครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี  ผลปรากฏดงัน้ี 
 
 

 

1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                          
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 ขนาดโรงเรียน พบว่า พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมีความ
คิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังาน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  มีระดบัขวญัและกาํลงัในการ
ปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมี
ความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังาน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  มีระดบัขวญัและกาํลงั
ในการปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the levels of opinions toward work morale 

of the teachers of the municipality schools in Saraburi Province, and to compare those levels of 
opinions based on the theory of Bentley and Rampel. The study was classified according to 
school sizes and work experience. The sample of this research consisted of 248 teachers from 19 
municipality schools in Saraburi Province in the 2007 academic year, and was obtained from a 
stratified random sampling method. The instrument used to collect the data was a set of multiple 
choice questionnaires. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and F-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the opinions toward the work morale of the teachers of the municipality 

schools in Saraburi Province were at a high level. The further study in each aspect showed that 
the aspect of communities and educational support obtained the highest mean, followed by the 
aspect of building and service. On the other hand, the aspect obtaining the lowest mean was the 
relationship between teachers and school administrators.  

2. The results of the comparison of the opinions toward work morale of the teachers 
of the municipality schools in Saraburi Province were as follows : 

 When classified according to school sizes, the opinions toward work morale of 
the teachers of the municipality schools in Saraburi Province were different at a statistically 
significant level of 0.05 

 When classified according to work experience, the opinions toward work 
morale of the teachers of the municipality schools in Saraburi Province were different at a 
statistically significant level of 0.05. 
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ความสําคญัของปัญหา 
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า “การพฒันา” ทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง ข้ึนอยูก่บัผลของการจดัการศึกษา การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้การพฒันา
พลเมืองของชาติเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึงเป็นคนดีและเก่งใชค้วามดีเป็นกรอบและใช้
ความเก่งเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้องค์กรหรือชุมชนนั้นอยู่รอดและพฒันาต่อไปได้ ดังนั้นความ
ปรารถนาขององคก์รหรือสงัคมในปัจจุบนัจึงมุ่งตรงไปสู่การแสวงหาและการพฒันาสมาชิกใหเ้ป็น
คนท่ีมีคุณภาพ การท่ีจะทาํให้พลเมือง มีคุณภาพ คือ การศึกษาและประเทศไทยก็ให้ความสําคญั
การศึกษาเช่นกนั 

หวัใจสาํคญัของความสาํเร็จในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพท่ีลํ้าเลิศสมบรูณ์
อยูท่ี่การส่งเสริมใหมี้กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูจึงมีความสาํคญัในฐานะเป็นผูมี้
บทบาทท่ีสาํคญัยิง่ในการจดัการเรียนการสอน 

ดงันั้นการพฒันาครูจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะเป็นรากฐานของการพฒันา การศึกษา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัในการบริหารงาน ด้านบุคลากรจากงานทั้ง 4 ดา้น         
ดว้ยเหมือนกนั 

ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษานั้นบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนส่งผลต่อ
ขวญัและกาํลงัใจของครู การสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานถือว่า เป็นความสาํคญัและจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ในวงการศึกษาในขณะเดียวกนัก็จะช่วยทาํให้ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาไปในทิศทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น และความตอ้งการของตนเอง (ทองใบ  สุดชารี, 2543 : 178) ผูบ้ริหาร
จะตอ้งใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการสร้างกาํลงัใจและการจูงใจบุคลากรใน
โรงเรียน (บุรัญชยั  จงกลนี, 2532 : 23)  เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้และก่อใหเ้กิดความร่วมมือ มี
วินัย มีความซ่ือสัตยแ์ละเสียสละเพ่ือความเจริญกา้วหน้าของหน่วยงาน ขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานนบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการทาํงานและจะทาํให้บุคลากร
เกิดความมัน่ใจท่ีจะทาํงานให้สําเร็จ พยายามต่อสู้อุปสรรคนาประการ เพื่อให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ในองคก์ารใดก็ตามท่ีคณะบุคลากรท่ีมีขวญัและกาํลงัใจดี ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อองคก์าร
อย่างสําคญัยิ่ง แต่เน่ืองจากขวญัเป็นสภาพทางจิตใจ เป็นนามธรรมและเกิดจากความตอ้งการของ
บุคลากรอยู่และความตอ้งการนั้นมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป (จุรีพรหม  กมลาศน์, 2533 : 13) 
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ถา้บุคลากรในโรงเรียนมี
ขวญัและกาํลงัใจดีจะช่วยในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลดีในโรงเรียน เช่น ความมีศรัทธา 
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และพอใจในงาน ความพยายามทาํหนา้ท่ีของตนอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดผ้ลงานและคุณภาพตลอดจน
มีความร่วมมือประสานงานกบักลุ่มเป็นอยา่งดี มีทศันคติ ท่าที ความรู้สึกท่ีดีในงาน มีสุขภาพจิตท่ีดี
ในการทาํงาน มองทุกส่ิงทุกอยา่งในแง่ดี รู้จกัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายในทางกลบักนัหากมีขวญัและ
กาํลงัใจตํ่าความกระตือรือร้นในการทาํงานก็นอ้ยลงทาํงานแบบเชา้ชามเยน็ชาม ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เกิดการวาดระแวงไม่เช่ือใจกนั และชิงดีชิงเด่นกนัในหมู่เพื่อนร่วมงานจะมีมากอนัจะ
นาํไปสู่ความเบ่ือหน่ายหมดกาํลงัใจ ละท้ิงงาน (ปราชญา  กลา้ผจญ, 2543 : 181) ในการการบริหาร
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนั้น พบว่าปัญหาสาํคญัอีกอย่างคือ ครูขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
(กรมการปกครอง สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2539: 12)  จึงทาํผูว้ิจยัใหส้นใจท่ีจะศึกษาขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
 
คาํสําคญั 

ขวญัและกาํลงัใจ การปฏิบติังานของครู  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนัประสบการณ์
การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู
โรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานครู โรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรีตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากร คือ พนกังานครูในสังกดัเทศบาล จงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 
19 โรงเรียน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระบุรี จาํนวน 10 โรงเรียน เทศบาลตาํบลหนองแค 
จาํนวน 5 โรงเรียน เทศบาลเมืองแก่งคอย จาํนวน 3 โรงเรียน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จาํนวน 1 
โรงเรียน รวมพนกังานครู 647 คน  กลุ่มตวัอยา่ง 248 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานครูในสังกดัเทศบาล จงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 
จาํนวน 19 โรงเรียน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่  (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545 : 
107) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 248 คน โดยวิธีสุ่มอยา่งแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ตามขนาดโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จากนั้นจึงทาํการสุ่มตวัอยา่งในกลุ่มยอ่ย เป็นวิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัสลาก 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
3.2 ตวัแปรตาม  คือ ความคิดเห็นดา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร ความ

พอใจในหนา้ท่ีการงาน  สัมพนัธ์ภาพระหว่างเพื่อนครู  เงินเดือน  ปริมาณการสอน  หลกัสูตร 
สถานภาพของครู  ชุมชนกบัการสนบัสนุนการศึกษา  อาคารสถานท่ีและการบริการ  ภาวะกดดนั
ของสงัคม 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานครู เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อวดัเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตาม ขนาดโรงเรียน
และประสบการณ์การทาํงานโดยใช ้F-test และเม่ือพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบรายคู่โดยใช้
วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe´test) ให้ครอบคลุมคาํนิยามศพัท ์นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามโครงสร้างเน้ือหา จะตอ้งปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญแลว้นําแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้(Try out) กบัครู ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient) 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ในการวิเคราะห์ใชส้ถิติ  

5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของโรงเรียน 
5.1.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
โดยถือค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามว่าตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของครูในโรงเรียนนั้นเป็นแบบนั้น ตามแนวคิดของ
เบสต ์(Best)  มี  5  ระดบั คือ   มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
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5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าที      
(t-test) และ F-test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s  Method) 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
สามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ขนาดโรงเรียน พบว่า พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็น
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน มีระดบัขวญัและกาํลงัในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ประสบการณ์การทาํงาน  พบว่า พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมี
ความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน มีระดบั
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี   

1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูโรงเรียน
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ทั้ง 10 องคป์ระกอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพราะโรงเรียนสังกดั
เทศบาลมีความพร้อมในการบริหารงานทุก ๆ ดา้น เพิ่มมากข้ึนจากอดีตอยู่ในระดบัสูงจึงมีส่วน    
ทาํให้พนกังานครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ยกเวน้ดา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นว่า ผูบ้ริหารขาดการพูดคุยเป็นกนัเองและยิม้แยม้ จริงจงักบั
งานมากเกินไป จึงอาจส่งผลกระทบให้ครูไม่อยากพูดคุยปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ไม่ว่าเร่ืองงาน
หรือเร่ืองส่วนตวั แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง อาจทาํให้การทาํงานของครู
ทุ่มเทดว้ยความเต็มใจและมีความสุขกบังานท่ีไดรั้บหมอบหมายมากกว่า ดงันั้น ผูบ้ริหารควรยอ้น
สาํรวจตวัเองเสมอ ๆ ในความเป็นผูน้าํ เพื่อส่งผลใหค้รูมีขวญัและกาํลงัใจในทาํงานไดป้ระสิทธิผล
เพิ่มมากข้ึน 

2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
ขนาดโรงเรียน โดย  พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาด
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู 
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 2.1 โรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรุณ  ศรีวรรธนชาติ  (2529) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองขวญัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า ขนาด
ของโรงเรียนต่างกนั  มีระดบัขวญัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พงษพ์ิช รุ่งเป้า (2545) การศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ประถมศึกษา
และขวญัและกาํลงัใจในของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยั พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีขวญัในการทาํงานแตกต่างกนั 
                               2.2ประสบการณ์การทาํงาน โดยพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี
ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิวุฬ  วิชตวาสน์ (2534) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีระยะเวลาใน
การทาํงานต่างกนั มีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในในการปฏิบติังานของพนกังานครู

โรงเรียนในจังหวดัสระบุรี เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก         
ซ่ึงแตกต่างจากในอดีต เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบการศึกษาอยูใ่นเกณฑม์าก จึงทาํใหค้รู
ในสงักดัเทศบาลมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูกบัผูบ้ริหารยงัคงตอ้งมีการแกไ้ข เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในในการทาํงานเพ่ิม
มากข้ึนโดยผูบ้ริหารอาจจะสังเกตหรือปรับปรุงตนเองเสมอ ดงัน้ี การพูดคุยเป็นกนัเองและยิม้แยม้
ต่อครูเสมอ  มีความสนใจและเป็นห่วงเม่ือครูเกิดปัญหาและสนบัสนุนการสอนอยา่งเตม็ท่ี 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการให้ขวญัและกาํลงัใจในของพนกังาน

ครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรท่ีจะส่งกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีท่ีนอกเหนือจากตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี 
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1)Amporn  Juggruay   1)Suwanna  Chotisukan  1)Orasa  Kosalanantakul  

________________________ 
 

บทคดัย่อ   
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู            
เก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียนกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้        
ในการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 362 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี        
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ        
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที  (t – test)   

ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมี 4 ดา้น 
คือ ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเน่ือง ดา้นการผนึกกาํลงั
เหนียวแน่น และดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั  

 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี    จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพบวา่  ครูผูส้อนท่ีอยู ่       
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา   ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนัยก          
เวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ    และดา้นโอกาสในการทาํงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติ 
 
__________________________________________ 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                                  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and to compare levels of teachers’ 
opinions toward the schools’ environment  under the Jurisdiction of the Office of Pathumthani 
Educational Service Area. The samples of the study consisted of 362 people. The instrument used 
to collect the data was a set of questionnaires with the reliability level of .96. The statistics 
employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results were as follows : 
 1.  Overall, most teachers’ opinions toward the schools’ environment were at a high 
level. Further study also showed that teachers’ opinions was at a high level in every aspect. There 
were four aspects obtaining the highest mean. They were recognition, social and academic 
growth, harmony, and consideration. 
 2. The comparison of the mean scores of teachers’ opinions toward the environment of 
schools under the Jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service Area were 
classified according to their zones of educational service area. The study revealed that the 
opinions of the teachers teaching in different educational area zones were not different, except for 
the recognition and work opportunities that were different with statistic significance. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
         องคก์ารและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั  การเปล่ียนแปลงต่อส่ิงแวดลอ้มมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในองค์การ และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อองค์การ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งในด้านความรู้วิชาการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางวัสดุอุปกรณ์  
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตวับีบบงัคบัใหอ้งคก์ารเปล่ียนแปลงและปรับตวัเพื่อพฒันาองคก์ารให้
ดาํเนินการไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย ในขณะเดียวบรรยากาศภายในองคก์าร หรือแรงผลกัดนัภายใน
องคก์ารท่ีสําคญัขององคก์าร  หรือผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึง  คือ  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์ารอย่างเหมาะสม และจะตอ้งเสริมสร้างบรรยากาศภายในองคก์ารท่ีสามารถ สนอง
ความตอ้งการความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรและองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนั (อรุณ รักธรรม
, 2534 : 287) การท่ีองคก์ารมีบรรยากาศท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนเกิดแรงจูงใจจากบุคลากร ในการ
ปฏิบติังานเต็ม ความสามารถและระดบัการทาํงานของไดดี้ข้ึน แต่ในทางตรงขา้มหากบรรยากาศ
องคก์ารไม่ดีจะทาํให้ ระดบัการทาํงานของบุคลากรไม่ดีตามไปดว้ย นอกจากน้ีบรรยากาศองคก์าร 
ทาํใหอ้งคก์ารนั้นๆ ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย (ขนิจฐา กลุกฤษฎา, 2539 : 1) ดงันั้น 
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ภาระกิจการบริหารงานหรือ  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเห็นความสําคญัในการทาํงานของบุคลากรท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน   เพื่อความมัน่คงและความอบอุ่นใหแ้ก่องคก์ารในหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างบรรยากาศองคก์ารใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังาน เพราะบรรยากาศองคก์ารเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้และความเขา้ใจของสมาชิกภายในองคก์ารเก่ียวกบัสภาพความเป็นไปของ
องคก์าร  (สุธิดา รัตนวาณิชยพ์นัธ์, 2538 : 3) และเน่ืองดว้ยบรรยากาศองคก์ารเป็นลกัษณะแวดลอ้ม ใน
การทาํงานท่ีบุคลากรในองคก์ารสามารถรับรู้ไดซ่ึ้งลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ี เช่น โครงสร้างองคก์าร 
กฏเกณฑ ์ กระบวนการต่างๆ  ท่ีใชใ้นองคก์ารพฤติกรรมของบุคลากร  เป็นตน้  ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี  
จะกระทบต่อการปฏิบติังานบุคลากรในองคก์ารได ้ดงันั้น หากบุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อบรรยากาศ
องคก์ารจะทาํให้องคก์ารไดรั้บความไวว้างใจ และความเต็มใจในการทาํงานของบุคลากร อนัจะ
ก่อให้เกิด ผลการปฏิบัติงานท่ีดีไปด้วย  แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรไม่พึงพอใจใน
บรรยากาศองคก์าร  บุคลากรก็จะไม่ไวว้างใจองคก์ารน้ี การทาํงานดว้ยความไม่เตม็ใจทาํให้ผลการ
ปฏิบติังานของ  องคก์ารไม่ดีได ้เช่นกนั จึงทาํให้องคก์ารไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง่ไว ้
ดว้ยเหตุน้ีบรรยากาศองคก์ารจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายในองคก์าร   
 ดงันั้น บรรยากาศองคก์าร คือ ความเขา้ใจ หรือการรับรู้ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีต่อ            
องคก์ารท่ีกาํลงัทาํงานอยูค่วามรู้สึกของเขาท่ีมีต่อองคก์ารในรูปขององคป์ระกอบ เช่น  ความเป็นตวัของ
ตวัเอง  การเปิดโอกาส  โครงสร้างการให้ผลตอบแทน  ความเอาใจใส่  ความอบอุ่น  และการให้
ความสนบัสนุน บรรยากาศองคก์ารนั้นอาจรวมถึงทศันคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) บรรทดัฐาน 
(Norms) และความรู้สึก (Feeling ) ของบุคลากรในองคก์าร (ธงชยั  สมบรูณ์, 2545 : 186)  
 บรรยากาศองค์การเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของบุคลากร      
ในองค์การ การทาํงานอยู่ภายใตก้ารกาํกับ การควบคุม โครงสร้างองค์การ แบบของผูน้ํา              
กฏระเบียบต่างๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ท่ีอาจมองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ไดส่ิ้งต่างๆ
เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อตัวบุคคล องค์การและการรับรู้ท่ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมและ        
ทศันคติ มีผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศองคก์ารมีผลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจส่งผลต่อ
ความภกัดีท่ีมีต่อองคก์าร  พบวา่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมากกวา่การปฏิบติังาน 
 บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนควรเป็นสถานท่ี
ซ่ึงมีบรรยากาศท่ีดี ฟอกซ์ (Fox) กล่าวว่า บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียนจะทาํให้ผลในการทาํงานบรรลุ
ไปสู่จุดหมายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัวิชาการ การพฒันาสังคมและการปรับปรุงหลกัสูตรทาํ
ให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจ และเป็นสถานท่ีท่ีมีความหมายทั้งครูและนกัเรียนจะใช้
เวลาอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ (โกวิท วรพิพฒัน์ อา้งถึงใน พ. โพธิทพัพะ 
(นามแฝง), 2533 : 33-35) ท่ีวา่บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในโรงเรียนจะมีส่วน 
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เสริมสร้างความคิดจิตใจและคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงค ์ โรงเรียนท่ีสะอาดร่มร่ืน  เรียบง่าย  สด
ช่ืน  สงบ  แจ่มใส  มีชีวิตชีวา วสัดุ อาคาร สถานท่ีซ่ึงไดรั้บการดูแลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั พร้อมท่ีจะ
ให้ครูและนักเรียน ได้ใช้ตลอดเวลาย่อมทําให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพล ทําให้เป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส  รักสวยรักงาม รักษาความสะอาด รักความสงบเรียบง่าย และรักความร่ม
ร่ืนไปดว้ย  ถือว่าคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  จะเกิดข้ึนในตวันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่ง
มาก 
 ธเนศ  ขาํเกิด (2533 : 4-6) เห็นว่าโรงเรียนซ่ึงมีบรรยากาศดี จะทาํใหน้กัเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ  ภูมิใจ  อบอุ่นใจ  สบายใจ  รู้สึกในความเป็นเจา้ของและอยากมา
โรงเรียน โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีไม่ดี จะทาํใหส้มาชิกเกิดความเบ่ือหน่าย ห่างเหิน  เฉยเมย วา้เหว ่ 
และไม่อยากมาโรงเรียนเปรียบเสมือนครูท่ีพูดไม่ไดมี้อิทธิพลในการเสริมสร้างความคิด จิตใจและ
คุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคไ์ด ้
 พอสรุปไดว้่า  บรรยากาศโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคลากรทุกฝ่าย  
ในโรงเรียน บรรยากาศท่ีดีจะทาํใหโ้รงเรียนน่าอยู ่ส่วนบรรยากาศท่ีไม่ดีจะทาํใหโ้รงเรียนน่าเบ่ือหน่าย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายใน 
โรงเรียนกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงจะเป็นแนวทางการบริหารงานบุคลากร           
ในทุกๆ องคก์ารท่ีดี 
 
คาํสําคญั 
 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี            
การศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกัด  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรรยากาศภายในโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ในโรงเรียนสังกัด           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวน 362 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
คาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane, 1967 : 886-887  อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 
2545 : 108-110)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 2 ตอน  
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีของผูต้อบแบบ          
สอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู  8  ดา้น จาํนวน  48  ขอ้ 
 3. ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดย
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาและนํามาหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึง
แบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้คาํถามมีค่า IOC มีค่ามากกว่า .5 ข้ึนไป เม่ือนาํเคร่ืองมือไปทดลองเพ่ือ
หาค่า ความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที (t-test) สาํหรับตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนัและกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้าํนวณดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวจัิย   
 1. ครูส่วนใหญ่เห็นวา่บรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากโดยท่ีดา้นท่ีมี         
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การยอมรับนบัถือ  การเติบโตทางวิชาการและสังคมอยา่งต่อเน่ือง  การผนึกกาํลงั
เหนียวแน่น  ความเอ้ืออาทรต่อกนั มีค่าเฉล่ีย  4.06 เท่ากนั 
  1.1 ดา้นการยอมรับนบัถือ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 6. ครูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับในหมู่คณะและชุมชน
ภายนอก  ( X  = 4.21)  รองลงมาคือ ขอ้ 4. ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ใหย้อมรับนบัถือระหว่างครูกบั
ครูดว้ยกนัเองเป็นส่ิงสาํคญั ( X  = 4.12) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1. ท่านไดรั้บการเสนอ
ช่ือจากเพื่อนครูและผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูด้าํเนินกิจกรรม ท่ีสาํคญัอยูเ่สมอ ( X  = 3.92) 
  1.2 ดา้นความไวว้างใจ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.02 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 6.  
ครูในโรงเรียนทุกฝ่ายให้ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ( X  = 4.12) รองลงมาคือ ขอ้ 2. 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ของท่านเปิดโอกาสใหท่้านไดแ้สดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ( X  = 4.09) ส่วน 
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ขอ้ท่ีมี   ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1. ท่านไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูน้าํในการดาํเนิน กิจกรรมของ
โรงเรียน ตามวตัถุประสงค ์( X  = 3.94) 
  1.3 ดา้นการมีขวญักาํลงัใจ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.04 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 4.  ท่านมีความผกูพนักบัโดรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน ( X  = 4.18)  รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหาร
ใหค้วามสาํคญัของการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรในการทาํงาน ( X  = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2.  ครูทุกคนไดรั้บการตอบแทนตามความสามารถของตน ( X  = 3.93) 
  1.4 ดา้นโอกาสในการทาํงาน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.93 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 5. ท่านรู้สึกว่าหนา้ท่ีการปฏิบติังานอยูน่ั้นมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน ( X  = 4.03)  รองลงมา
คือ ขอ้ 1. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  ตลอดเวลา ( X  = 3.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ 4. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และการตดัสินใจในโครงการสําคญัของโรงเรียน  
( X  = 3.78) 
  1.5 ดา้นการเจริญเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 3.  ครูส่วนใหญ่มีความรู้  ความสามารถหรือวุฒิเพิ่มข้ึนจะไดรั้บ
การปรับเปล่ียนและเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ( X  = 4.09) และ ขอ้ 5. ครูในโรงเรียนไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากชุมชนดา้นการมีส่วนร่วมชุมชนและสังคมเป็นอยา่งดี  ( X  = 4.09) รองลงมาคือ ขอ้ 1. 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดศึ้กษาในระดบัสูงข้ึนเพื่อการพฒันาบุคลากร ( X  = 4.07) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2. ท่านไดรั้บการคดัเลือกไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง
และเหมาะสม ( X  = 3.96) 
  1.6 ดา้นการผนึกกาํลงัเหนียวแน่น ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 4. ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรก่อให้เกิดความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนั  
( X  = 4.13) และ ขอ้ 6. ท่านใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั กิจกรรมต่างๆ  แมว้่ากิจกรรมนั้นจะอยู่
ต่างสายงานกบัท่าน ( X  = 4.13) รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหารให้ความสาํคญัและมุ่งพฒันาครูใน
โรงเรียนดว้ยการสร้างผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม ( X  = 4.08) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 1.  
ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินโครงการสาํเร็จดว้ยดี ( X  = 3.99) 
  1.7 ดา้นการปรับปรุงโรงเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย  3.85  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 1. ครูในโรงเรียนพร้อมท่ีจะรับส่ิงใหม่ และนาํมาปรับปรุง ( X  = 3.96)  รองลงมาคือ ขอ้ 5.  
ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนดําเนินงานโครงการปรับปรุงโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ          
ความเป็นจริง ( X  = 3.93) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2. ครูส่วนใหญ่เป็นผูริ้เร่ิมและ        
การปรับปรุงโครงการภายในโรงเรียนร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.74) 
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 1.8 ดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 
1. ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการติดราชการอ่ืนๆ 
( X  = 4.14)  รองลงมาคือ ขอ้ 3. ผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่ครูในโรงเรียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายแบบ
อิสระ ( X  = 4.10) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 5. ผูบ้ริหารใส่ใจดูแลความรู้สึกครู ใน
โรงเรียนเป็นประจาํสมํ่าเสมอ ( X  = 3.98) 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับรรยากาศภายใน          
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า                 
ครูผูส้อนท่ีอยู่เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศภายในโรงเรียน                  
ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นโอกาสในการทาํงาน  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

  
อภิปรายผล 
 1. บรรยากาศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลงานให้เกิดข้ึน
ในโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับในหมู่คณะและชุมชนภายนอก  ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ
หรือวฒิุเพิ่มข้ึน จึงมีการปรับเปล่ียนและเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนอยูเ่สมอซ่ึงส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจ 
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรก่อใหเ้กิดความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนั ครูพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
แทนเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการติดราชการอ่ืนๆ ครูในโรงเรียนทุกฝ่ายให ้  
ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั มีความผูกพนักบัโรงเรียนและเพื่อนร่วมงานจึงทาํให้ครู       
คิดเห็นว่าบรรยากาศภายในโรงเรียนนั้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และสาเหตุท่ียงัไม่อยู่ในระดบั           
เห็นดว้ยมากท่ีสุด ก็อาจเป็นเพราะว่า ครูไม่ค่อยไดรั้บการเสนอช่ือจากเพ่ือนครูและผูบ้ริหารใหเ้ป็น
ผูด้าํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัอยู่เสมอ และไม่ค่อยไดรั้บการคดัเลือกไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังาน          
อยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนยงัขาดความร่วมมือในการดาํเนินโครงการใหส้าํเร็จ
ดว้ยดี ผูบ้ริหารอาจจะ ใส่ใจดูแล ความรู้สึกครูในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง และครูยงัไม่ไดรั้บความไวว้างใจ 
ให้เป็นผูน้ําในการดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียนตามวตัถุประสงค์ การได้รับการตอบแทนตาม         
ความสามารถของครูอาจจะยงัไม่ดีพอ ครูยงัขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ
ในโครงการสาํคญัของโรงเรียน ครูส่วนใหญ่เป็นผูริ้เร่ิมและการปรับปรุงโครงการ ภายในโรงเรียน
ร่วมกบัชุมชนอยา่งไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทนา   ชุมทพั  (2547)  ศึกษาบรรยากาศ
องคก์ารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย          
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 3-4 สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ี การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จาํนวน  16  โรงเรียน  จาํนวน 128 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน การทดสอบค่าท่ี และค่าความแปรปรวนทางเด่ียว ผลวิจยัพบว่า ระดบับรรยากาศ           
องคก์ารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวม       
อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น                   
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามความคิดเห็นของครูของบรรยากาศภายในโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า ครูท่ีอยูใ่นเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั แสดงว่า        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีครูอยู่นั้ นไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบรรยากาศของโรงเรียน           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา  ช่วงบุ (2534)  ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํ
ของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 11 โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างขา้ราชการครู จาํนวน 438 คน พบว่า โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา  ชยัภูมิ  
ศรีษะเกษ  และสุรินทร์ มีพฤติกรรมผูน้าํแบบประชาธิปไตยและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวบุัรีรัมย ์ มีพฤติกรรมแบบเสรีนิยม  ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํกบับรรยากาศ
องคก์ารนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลไปใช ้

 1. ควรมีการเสนอช่ือจากเพื่อนครูและผูบ้ริหารให้เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัอยูเ่สมอ 
และส่งไปฝึกอบรมเพื่อพฒันาการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม  
 2. ครูทุกฝ่ายในโรงเรียนควรร่วมมือในการดําเนินโครงการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี                   
ผูบ้ริหารใส่ใจดูแลความรู้สึกของครูในโรงเรียนใหท้ัว่ถึง  
 3. ครูควรได้รับความไวว้างใจให้เป็นผูน้ําในการดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียนตาม             
วตัถุประสงค ์ 
 4. ควรไดรั้บการตอบแทนตามความสามารถของครูอยา่งเหมาะสม 
 5. ครูควรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจในโครงการสาํคญัของโรงเรียน 
และเป็นผูริ้เร่ิมและปรับปรุงโครงการภายในโรงเรียนร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง   
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  เร่ือง คาํราชาศัพท์ 

 
THE COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION DEVELOPMENT FOR THE                                   

SUBSTANCE LEARNING GROUPS IN THAI LANGUAGE ABOUT                                              
KING ’S  LANGUAGE FOR PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS 

 
1) อรจิรา  สอนสกลุ  1) ชาตรี  เกิดธรรม  2) ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม 

1) Ornjira  Sonsakool    1) Chatree  Kerdtham   2)  Pisake  Jun-eam   
 

________________________ 
 

บทคดัย่อ 
   การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เร่ือง คาํราชาศพัท ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80    
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จาํนวน   1  หอ้งเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต  2  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 30  คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คาํราชาศพัท ์  
2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เร่ือง  คาํราชาศพัท ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.67/ 83.78  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 
 

  
 
__________________________________________ 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                                  
    ในพระบรมราชูปถมัภ ์
2) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                                 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
 This research purpose was to develop computer assisted instruction for substance 
learning groups in Thai Language, about the king’s language following the efficiency standard of 
80/80  criteria of the computer assisted instruction.  
 The samples in this research were 30 prathomsuksa six students that were in their first 
semester of the academic year 2008. The instructions composed of computer assisted  instructions 
for substance learning groups in Thai Language about the king’s language. The statistics used for 
analyzing data were percentage, mean and standard deviation .  

 The results were as follows. The CAI for substance learning group in Thai Language 
about the king’s language had the efficiency level higher than 80/80 criteria (84.67/ 83.78).  
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาเป็นสมบติัอนัลํ้าค่าของมนุษย ์ชนทุกชาติต่างมีภาษาสาํหรับใชส่ื้อสาร เพราะภาษา
สามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ ความเขา้ใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของคนเรา
ได้ และด้วยภาษาน้ีเองท่ีมนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ ศิลปวิทยาการให้แก่กัน ภาษาจึงทาํ         
หนา้ท่ีเป็นส่ือหรือเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ ช่วยใหเ้กิดการติดต่อเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ระหว่างคนในสังคมเดียวกนั  หรือแมแ้ต่ในสังคมเดียวกนั 
ท่ีต่างเช้ือชาติต่างภาษาก็ยงัสามารถติดต่อส่ือสารกันโดยอาศยัภาษาท่ีเป็นส่ือสากลนอกจากน้ี              
ภาษายงัเป็นส่ือท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ หากไม่มีภาษา  
สงัคมมนุษยค์งไม่สามารถพฒันามาจนถึงปัจจุบนัได ้  
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น          
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อ         
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจธุระการงานและ 
ดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือ
ท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์ และสุนทรียภาพ              
โดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอนัลํ้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่       
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การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2544) 
 ภาษาไทยเป็นมรดกทางปัญญาท่ีบรรพบุรุษมอบใหค้นไทยทั้งชาติ ชาติไทยจึงเป็นชาติท่ี
มีเอกลกัษณ์ทางภาษาเป็นแบบอยา่งของตนเอง ท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรคแ์ละความเจริญงอกงาม
ทางอารยธรรมระดบัสูง สมควรท่ีคนไทยทุกคนตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษ์มาตรฐานของภาษาไทย             
ให้ธํารงอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องของแม่บท และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม  และเทคโนโลยกีารส่ือสารโลกปัจจุบนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 วิชาภาษาไทยนบัเป็นวิชาท่ีมีความสาํคญัยิง่ท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญทั้ งในด้าน การฟัง การพูด              
การอ่านและการเขียน การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งก็ถือเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึง เพื่อให้สามารถ
นาํความรู้ความสามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและเพ่ือการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานสาํหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทั้งสายอาชีพและสายสามญั
หรือแมแ้ต่การออกไปประกอบอาชีพ 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดก้าํหนดใหภ้าษาไทย เป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว และเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์       
การใชภ้าษาไปใชติ้ดต่อส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้วิชาภาษาไทย จึงเป็นกระบวนการฝึกฝนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชภ้าษาไปใชส่ื้อสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือใฝ่หาความรู้ไดต้ลอด
ชีวิต  สามารถนาํประสบการณ์ทางภาษามาแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  และการประกอบอาชีพ  เพื่อ
พฒันาตนเองใหมี้ความคิดชาญฉลาด ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขและเหนือส่ิงอ่ืนใด คือ ตอ้งตระหนกั
ถึง คุณค่าของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม สืบทอดจากบรรพชนจนถึงอนุชนคน
ไทยในปัจจุบนัท่ีจะตอ้งช่วยกนัจรรโลงภูมิปัญญาทางภาษาเหล่าน้ีใหค้งอยูต่ลอดไป 
 สังคมมนุษยมี์วิวฒันาการอย่างหน่ึงซ่ึงนบัถือเป็นแบบอย่างกนัมาชา้นาน นัน่ก็คือการยก
ย่องให้เกียรติบุคคลท่ีเป็นหัวหนา้ หรือผูท่ี้เป็นท่ีเคารพนบัถือของชุมชน จะเห็นไดว้่าทุกชาติ จะมี            
คาํสุภาพท่ีใชก้นัประมุขหรือผูท่ี้เขาเคารพนบัถือ จะมากหรือนอ้ยย่อมสุดแทแ้ต่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของแต่ละชาติและจิตใจของประชาชนในชาตินั้นเป็นสาํคญั (ไพโรจน์  อยูม่ณเฑียร, 2536) 
            สาํหรับประเทศไทยเรามีประเพณีในการนบัถือบูชาประมุขสูงสุดมาก ประชาชน               
ส่วนใหญ่จงรักภกัดีอยา่งแนบแน่นต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์สืบต่อมาแต่โบราณเลยทีเดียว  
บรรพบุรุษของไทยเราจึงไม่อยากท่ีจะใชค้าํพดูอนัสามญัธรรมดากบัพระมหากษตัริย ์เพราะเหตุท่ีวา่ 
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สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัท่ีสูงสุดของประเทศไทยมาแต่โบราณ พระเจา้แผน่ดินทรงใกลชิ้ด
กบัประชาชนอยา่งแนบแน่นประการหน่ึง คาํราชาศพัทน์ั้นเป็นแบบอยา่งวฒันธรรมอนัดีทางดา้น
การใชภ้าษาไทยประการหนึง และการอ่านหรือศึกษาวรรณคดีก็ดี การรับสารส่ือมวลชนในปัจจุบนั
กดี็ เหล่าน้ีลว้นตอ้งมีคาํราชาศพัทเ์ก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยเสมออีกประการหน่ึง ดงันั้นการเรียนรู้คาํราชาศพัท์
จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงประโยชน์ทางตรง  ไดแ้ก่ 1. สามารถใชค้าํราชาศพัท์
ไดถู้กตอ้งตามฐานะของบุคคล 2. ประโยชน์จากการเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนงัสือ
ประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรมทัว่ไป วรรณคดี หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพท์ั้งหลาย ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุ 
ตลอดจนส่ิงบนัเทิงทั้งหลาย  มีภาพยนต ์ละคร โขน ลิเก เป็นตน้ เพราะการรับรู้ รับฟัง บางคร้ังตอ้ง
มีส่ิงท่ีเรียกว่า คาํราชาศพัทร่์วมอยูด่ว้ยเสมอ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ส่วนประโยชน์ทางออ้มถือเป็น
ประโยชน์ผลพลอยได ้แมต้ั้งเป้าหมายไวล่้วงหนา้หรือไม่ตั้งเป้าหมายไวก้็ตาม คือ เม่ือรู้คาํราชาศพัทดี์ 
ถูกตอ้ง ฟังหรืออ่านเร่ืองราวท่ีมีคาํราชาศพัทเ์ขา้ใจผลประโยชน์พลอยได ้ก็จะเกิดข้ึนเสมอ ดงัน้ี           
1. ธาํรงรักษาวฒันธรรมอนัดีงานของชาติไว ้คือ รักษาให้คงอยู่ไม่เส่ือมสูญ ถือเป็นการธาํรงรักษา
วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ 2. เพิ่มความมีเสน่ห์ในตวับุคคล คือ บุคคลผูรู้้และใชค้าํ
ราชาศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นการแสดงออกซ่ึงความมีวฒันธรรมอนั ดีงามทางภาษา   
 เน่ืองจาก ปัจจุบนัคาํราชาศพัทเ์ป็นเร่ืองในชีวิตประจาํวนัไป แมไ้ม่ไดใ้ชม้ากเท่ากบัภาษา
สามญัท่ีใชอ้ยู่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะผูท่ี้กาํลงัศึกษาก็ตอ้งมีโอกาสท่ีจะสัมผสักบั           
คาํราชาศพัททุ์กวนัไม่โดยตรงก็โดยทางออ้ม โดยเฉพาะทางส่ือมวลชน เราจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้สามารถใช้คาํราชาศพัท์ได้อย่างเหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ                
คาํราชาศพัท์เป็นการกาํหนดคาํและภาษาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมอนัดีงามของไทย แมว้่า            
ในชีวิตประจาํวนัจะมีโอกาสใชค้าํราชาศพัทน์อ้ย แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทย
ท่ีมีคาํหลายรูป หลายเสียงในความหมายเดียวกนั และเป็นลกัษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะซ่ึง
ใชก้บับุคคลกลุ่มต่างๆ  
 ดงันั้น การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย จนสามารถนาํไปใชส่ื้อสาร
แสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  รวมทั้งเขา้ใจวรรณกรรม  วรรณคดี เพื่อเสริมสร้างชีวทศัน์และโลกทศัน์
ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางลุ่มลึกตามระดบัชั้นและวยั เขา้กฎเกณฑก์ารใชภ้าษา สามารถใชภ้าษาได้
สละสลวยตามแบบแผนภาษาท่ีถูกตอ้ง ท่ีสาํคญัตอ้งเป็นผูมี้ใจรักและมุ่งมัน่พฒันาการใชภ้าษาของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  (ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ, 2550 : คาํนาํ)                   
 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดแนว
ทางการจดัการศึกษาไวใ้นหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22 กาํหนดแนวการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รียน         
ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 
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กระบวนการจัดการศึกษา  ต้องส่ง เสริมให้ผู ้เ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ                        
(วิสุทธ์ิ  โรจน์พจนรัตน์, 2542 : 17) การจดัการศึกษาในหมวด 9 มาตรา 66 ตามพระราชบญัญติัการศึกษา        
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวไวว้่าผูเ้รียนมีสิทธิไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (วิสุทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์, 2542 : 
41)    ดังนั้ นวงการทางด้านการศึกษา จึงได้นําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับ
กระบวน  การเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนซ่ึงเรียกว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะเป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนได้
ตลอดเวลา (ประวิทย ์ สุดแกว้, 2538 : 116) กล่าวถึงผลการทดลองใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม ซ่ึง
พบวา่การใช ้        บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดผ้ลดีในแง่ประหยดัเวลาผูส้อนและช่วยใหผู้เ้รียน
ทบทวนความรู้ โดยให้แนวคิดเพิ่มข้ึนจากการเรียนในห้องนอกจากน้ีผูเ้รียนยงัได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง  ผูท่ี้เรียนเร็วสามารถเรียนล่วงหนา้ไปไดส่้วนผูท่ี้เรียนชา้กส็ามารถทบทวน
บทเรียนไดเ้องโดย ไม่จาํกดั ลดความเหล่ือมลํ้าทางการเรียนได ้ 
 กานตสิ์นี สุวพานิช (2546 : 27) กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัเช่ือมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนสามารถจดัไดล้กัษณะต่างๆ ดงัน้ี บทเรียนสําหรับเรียนซ่อมเสริม บทเรียน
สาํหรับทบทวน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 12-13) กล่าวว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถแกปั้ญหาดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้ผูส้อนสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาใช ้ในการสอนซ่อมเสริม หรือทบทวนการสอนตามปกติในชั้นเรียนโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
จดั  การเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซํ้ากบัผูเ้รียนท่ีตามไม่ทนั ผูเ้รียนกส็ามารถนาํไปใชเ้รียนดว้ย
ตนเองโดยไม่มีขอ้จาํกดัเวลาและสถานท่ี  ยงัสามารถจูงใจผูเ้รียนให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีเรียน
และสนุกกบัการเรียนตามแนวความคิดของการเรียนในปัจจุบนั (ปิยรัตย ์จิตมณี, 2546 : 12) กล่าวถึง 
การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปภาพกราฟิก ภาพน่ิง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย
เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไป มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์สามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กล่าวว่าลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
บทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร์ (Skinner) โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์นาํเสนอ
บทเรียน ส่ือการเรียน การสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง จะเร็วหรือชา้ตามความสามารถของ
แต่ละบุคคลโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหลายๆ กรอบ (Frames) แต่ละกรอบจะมีเน้ือหาเรียงไว ้มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามลาํดบั (กิดานนัท ์มลิทอง, 2540 : 227) กล่าวว่า ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะเป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ 
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เน่ืองจากสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ นกัเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็น
ทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน และนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ 
จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่ยงัขาดความสนใจ ขาดความเขา้ใจและความกระตือรือร้นในการเรียน และ
โดยเฉพาะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาษาเก่ียวกบัการใชค้าํราชาศพัท ์ทาํใหก้ารเรียนวรรณคดี
ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากวรรณคดีมีเน้ือหาท่ีประกอบไปทั้งคาํสามญัและคาํท่ีเป็น
ราชาศพัท ์ทั้งน้ีปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากตวัครูผูส้อนหรืออาจเกิดจากตวัผูเ้รียนเอง   
 เหตุผลอีกประการหน่ึง เน่ืองจากเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 60 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองราชยค์รบ 60 พรรษา  และเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญั ร่วมกนัยกยอ่ง
เชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ตลอดจนร่วมรักษาวฒันธรรมอนัดีงามดา้นการใชภ้าษาสืบไป   
 จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์  เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบนั จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์โดยสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเสนอเน้ือหา (Tutorial) และการฝึกฝนและปฏิบติั (Drill and Practice) โดยผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
ดงักล่าว จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย นาํไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน
ประสบความสาํเร็จในการเรียน สามารถเรียนรู้อยา่งมีความสุข ใชค้าํราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้งเหมาะแก่ฐานะ
ของบุคคล และท่ีสาํคญัคือ เพื่อเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคลอนัเป็นอนาคตของชาติใหมี้คุณค่าต่อ
สงัคมต่อไป   
  
คาํสําคญั 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คาํราชาศพัท ์  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เร่ือง  คาํราชาศพัท ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 หรือไม่  อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองคาํราชาศพัท ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากร คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6           
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้  เขต  2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 30 คน   
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6  โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 30 คน  ไดม้าโดยวิธีเจาะจง 
 3. เน้ือหาท่ีใชท้ดลอง  เน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง คาํราชาศพัท ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  ทาํการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  ใชเ้วลา
การสอน 10 ชัว่โมง  จาํนวน 2  สปัดาห์ 

 5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างข้ึน ประกอบไปดว้ย 
  5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ เป็นแบบ ปรนยั 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้  
  5.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบทเรียนประเภทเสนอ
เน้ือหา (Tutorial)  ดว้ยโปรแกรม  Flash 8  เพื่อเสนอเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ โดยใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 10 ชัว่โมง  รวม  2   สปัดาห์ 
 6. การดาํเนินการวิจยั  ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  6.1 เลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อทาํการทดลอง 
  6.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใชแ้บบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  คาํราชาศพัท ์  
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
  6.3 ดาํเนินการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
  6.4 เม่ือเสร็จส้ินการสอน ทําการสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฉบบัเดิม 
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 6.5 ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวต่้อไป 
 7. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  7.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80/80 
  7.2 คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าดงัน้ี 
   7.2.1  ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
   7.2.2  ค่าความยากง่าย  (Difficulty)  ใชเ้กณฑ ์  0.20 - 0.80 
   7.2.3  ค่าอาํนาจจาํแนก  (Discrimination)  ใชเ้กณฑ ์0.20  ข้ึนไป 
   7.2.4 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน                                   
(Kuder-Richardson Formula 20)   ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.96  
 
ผลการวจัิย   
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ  
84.67/83.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามลาํดบัไดด้งัน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 
เร่ือง คาํราชาศพัทท่ี์พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 84.67 /83.78 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 1 ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียนมี
ค่าร้อยละ  84.67  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าร้อยละ  83.78 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้80/80   
  ผลการวิจยัขา้งตน้เป็นของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่างๆ  ดงัน้ี 
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       1.1 บทเรียนท่ีออกแบบเป็นแบบสาขา ตามแนวความคิดของกลุ่มปัญญานิยมทาํให ้      
ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึน ในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน โดยท่ี         
ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอ
ต่อไปนั้นจะข้ึนอยู่กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เป็นสําคญัเป็นการ
นําเสนอ   เน้ือหาในลกัษณะแตกก่ิง กล่าวคือ เป็นการแตกก่ิงก้านสาขาออกไป จากจุดหน่ึงแตก
ก่ิงกา้นสาขา  ออกไปเป็นจุดย่อย จากจุดย่อยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็นจุดย่อยๆ การจดัระเบียบ
เน้ือหา ในลกัษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างภายในของมนุษย ์ซ่ึงการออกแบบใน
ลกัษณะน้ี จะทาํให้  ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลกัษณะเส้นตรง  เพราะผูเ้รียนจะสามารถเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบ ตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตน (ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  
(เลาหจรัสแสง, 2541 : 51-56) 
  1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีภาพสีสดใส ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภ้าพและเสียง
ท่ีต่ืนเตน้ ช่วยเร้าความสนใจท่ีมีต่อบทเรียน และมีปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียนกับผูเ้รียนทาํให้เกิด 
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้น         
การเรียนการสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปภาพ กราฟิก 
ภาพน่ิง ตวัอกัษร ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไป         
มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน  (ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัสแสง, 2541 : 66) 
  1.3 ลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการนาํเสนอเป็นแบบ
มลัติมีเดีย คือมีการพลิกหนา้ เล่ือนข้ึน-ลง มีการเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีตอ้งการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียน
ตามลาํดบัหน้า และมีการนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ทาํให ้ 
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี   และมีการปฏิสัมพนัธ์   หรือการโตต้อบกบัผูเ้รียน  เช่น  
การคลิกเมา้ส์  การกดแป้นพิมพต่์างๆ  การทาํแบบทดสอบ   ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดี  (บูรณะ  สมชยั, 2542 : 23-25)  
            การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการเรียนรู้แบบใหม่ของนกัเรียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทาํให้นกัเรียนมีความสนใจอยากจะเรียนดว้ยส่ือชนิดน้ี อีกทั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวไดค้รบถว้น น่าสนใจ  ซ่ึงใน
บทเรียนจะมีตวัอกัษร  ภาพ  กราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบจะช่วยให้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกเร้าความสนใจตลอดเวลาในขณะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองโดยจาํกดัเวลาดว้ย ซ่ึงเป็นการ 
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เสริมให้ประสบ  ผลสาํเร็จในการเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคลอ้งกบั
งานวิจัย    (ปิยรัตย  ์จิตมณี, 2546 : 12) ได้ให้ความหมายไวว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การนํา
คอมพิวเตอร์ มาใช ้ในการเรียนการสอน โดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ทาํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปของ  ภาพกราฟิก  ภาพน่ิง  ตวัอกัษร  ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหว  และมีเสียงบรรยาย 
หรือเสียงดนตรีประกอบสลบักันไป มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง  ผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันไดท้นัที บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียน มี
กิจกรรมให้นกัเรียนได ้       ฝึกปฏิบติั  ฝึกทกัษะ  และตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ   ซ่ึงเม่ือ
พบว่าไม่เขา้ใจ   หรือทาํไม่ไดส้ามารถกลบัไปศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจะเรียนก่ีคร้ังก็
ได ้จึงทาํใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบตวัเองถึงเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนไปแลว้ดว้ย ซ่ึงในกิจกรรมเม่ือนกัเรียน
ทาํผดิกส็ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง ไดท้นัทีเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได ้สอดคลอ้งกบั 
(เชวงศกัด์ิ  ซอ้นบุญ, 2546 : 16) ท่ีวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือส่ือการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
ซ่ึงสามารถนาํเสนอส่ือประสม   ไดแ้ก่   ขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  กราฟิกและเสียงโดย
การนาํเสนอเน้ือหา  ทีละจอภาพซ่ึงรูปแบบจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัธรรมชาติและโครงสร้าง
ของเน้ือหาในแต่ละวิชามีเป้าหมายสาํคญั คือดึงดูดความสนใจ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ี
จะเรียน ช้ีขอ้บกพร่อง  เม่ือผูเ้รียนตอบผิดในรูปแบบขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แบบต่างๆ และ
เป็นเคร่ืองมือช่วยลดความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ก่อนทาํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรช้ีแจงและแนะนาํการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่นกัเรียน โดยครูอาจจะเป็นผูแ้นะนาํเอง ครูแนะนาํพร้อมกบัสาธิต   หรือทาํ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะนาํโดยใหน้กัเรียนศึกษาเอง เพื่อใหน้กัเรียนเกิด ความคุน้เคย
ก่อน และป้องกนัการเกิดปัญหากบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะท่ีเรียน 
 2. ในขณะท่ีนักเรียนกําลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรดูแล          
อย่างใกล้ชิด คอยช้ีแจง ให้คาํแนะนํา ให้คาํปรึกษากับนักเรียนในขณะท่ีนักเรียนเกิดปัญหา           
ในระหวา่งเรียน  คอยสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียน 
   3.    ควรมีความร่วมมือกนัของคณะครู ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน ดา้นคอมพิวเตอร์   และ 
ผูส้นใจท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือ โดยอาจเร่ิมจาก
โปรแกรมสาํเร็จรูป และควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศยัความรู้ในดา้นจิตวิทยา
การเรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละวิชา ควรคาํนึงถึงจุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ิงใด 
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ในตวันกัเรียน และเป็นการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพครูผูส้อน  ทาํใหมี้ประสบการณ์ในการผลิตส่ือ
และส่ิงเหล่าน้ียงัส่งผลดีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนอีกดว้ย  
  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. อาจพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือ จาก
โปรแกรม Flash 8  ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไว ้ เช่น  Author ware, Tool Book, e-book   หรือ Namo  เพื่อ
เป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาของการเรียนโดยนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดบัชั้นอ่ืนๆ หน่วยอ่ืนๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ          
ท่ียงัมีปัญหาในการจดัการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน         
ในการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีตวัแปรในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความเช่ือมัน่ในการเรียน  อตัราความกา้วหนา้ในการเรียน  ทกัษะปฏิบติัในดา้นต่างๆ  ความสนใจ
ทางภาษาไทย  เป็นตน้ 
 4. ควรมีการวิจยัเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นต่างๆ เช่น        
สี  ขนาดตวัอกัษร  ภาพประกอบการเคล่ือนไหว  สีพื้นหลงั  และเสียงประกอบท่ีใชใ้นบทเรียน          
ทั้งน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหน่้าสนใจ ทนัสมยั
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
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___________________________ 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาเฉพาะดา้นงบประมาณของเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ตามประเภทของบุคลากรและ
ตามขนาดชั้นของเทศบาล  โดยใชแ้นวคิดหลกัการมีส่วนร่วม 4 ระดบั ดงัน้ี การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหารเทศบาล และสภาเทศบาล ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนปราณค่า 5 ระดบั สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และค่าเอฟ 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. วิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ใน

จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น  พบวา่ 
 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ในจงัหวดั

สระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม  พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ใน
จงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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            1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า บุคลากรของเทศบาลใน
จงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

            1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า  บุคลากรของเทศบาล ในจงัหวดั
สระบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี   ผลปรากฏดงัน้ี 

 บทบาทหนา้ท่ีในเทศบาล  พบว่า  บุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ขนาดของเทศบาล พบว่า  บุคลากรเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาดา้นงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the levels of Saraburi municipalities’ 

participation in educational management focusing on budget management and to compare those 
levels of participation according to personnel types and municipality’s sizes. This research 
studied four areas of participation: participation in making decisions, participation in operating 
activities, participation in receiving benefits, and participation in evaluating. 

The sample of the study consisted of 300 municipality administrators and councils. The 
instrument used to collect the data was a set of five-rating-scale questionnaires. The statistics for 
data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the participation of Saraburi municipalities in managing educational 

budgets was at a low level. The further study in each area revealed as followings.  
In the area of participation in making decisions, opinions of Sarab 
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 In the area of participation in making decisions, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level. 

 In the area of participation in operating activities, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level overall. 

 In the area of participation in receiving benefits, opinions of Saraburi 
municipality personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing 
educational budgets was at a low level overall. 

 In the area of participation in evaluating, opinions of Saraburi municipality 
personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing educational 
budgets was at a low level overall. 

2. The comparison results of the personnel’s opinions toward the participation level 
of Saraburi municipalities in managing educational budget were as follows: 

 When classified according to municipality personnel duties, the opinions of 
the personnel toward the participation levels of Saraburi municipalities in managing educational 
budget were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each area. 

 When classified according to municipality’s sizes, the opinions of the 
personnel toward the participation level of Saraburi municipalities in managing educational 
budget were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each area. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming 
Budgeting System) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงระบบดงักล่าวมุ่งใหมี้การจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศในภาพรวมอยา่งเสมอภาคและ       
เป็นธรรม แต่มีขอ้จาํกดับางประการในการบริหาร คือเป็นระบบผสมผสานท่ีเน้นไปทางระบบ
งบประมาณแบบแสดงรายการ มีการรวมอาํนาจการตดัสินใจไปไวท่ี้ส่วนกลาง ให้ความสาํคญักบั
ทรัพยากรท่ีใช้ไปหรือปัจจัยนําเข้า  มากกว่าผลผลิตและผลลัพธ์ มีการควบคุมการจัดสรร
งบประมาณอยา่งเขม้งวด มีความเคร่งครัดในการเบิกจ่าย เนน้การควบคุมมากวา่ผลผลิตและผลลพัธ์
(สาํนกังบประมาณ, 2544) 
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ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงไดก้าํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐข้ึน โดยกาํหนดให้มีแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการและแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผนหลกัคือ แผนการปรับเปล่ียน
บทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานภาครัฐ แผนการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ การเงินและการ
คลัง เพื่อปรับปรุงระบบการ จัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(Performance-Based Budgeting) ให้สามารถจดัสรรงบประมาณๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม แผนการปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคล เพื่อสร้างระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เหมาะกับองค์กรท่ีกะทดัรัด มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และมีระเบียบวินัย แผนการ
ปรับเปล่ียนกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เอ้ือต่อการ
บริการและการพฒันาประเทศ แผนการปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยม เพื่อสร้างค่านิยมและ
จรรยาบรรณของบุคลากรของรัฐใหมี้จิตสาํนึกในการบริการประชาชน (สาํนกังาน ก.พ., 2541) 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงของการปรับเปล่ียนระบบ
การเงิน การคลงั ซ่ึงเดิมใชร้ะบบการบริหารงบประมาณแบบแผนงาน ซ่ึงงบประมาณแบบน้ีไม่
สามารถวดัผลสาํเร็จของงานได ้ทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรท่ีจดัสรร
ให้แก่งานหรือโครงการหน่ึงๆ กบัผลตอ้งการให้เกิดข้ึนหรือวตัถุประสงคข์องงานหรือโครงการ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการประเมินผลสําเร็จของการดาํเนินงาน ส่วนระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบงบประมาณท่ีเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีใช้ไปกับ
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช ้เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
และผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนักบัเป้าหมายของนโยบายและวตัถุประสงค ์

เทศบาลในประเทศไทย ได้ถือกาํเนิดข้ึนมาภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง โดย
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลจดัไดว้่าเป็น
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินของไทยท่ีมีรูปแบบการปกครอง เช่นเดียวกบัประเทศตะวนัตก และนบัเป็น
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินไทยท่ีมีลกัษณะใชห้ลกัการกระจายอาํนาจมากท่ีสุด เน่ืองจากทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกัน บางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ และบางแห่งก็เป็นชุมชนเล็ก ดังนั้น
เพื่อใหก้ารดาํเนินการของเทศบาลเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน จึงแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ระดบั เรียง
ตามลาํดบัดงัน้ี 

1. เทศบาลตาํบล              เป็นเทศบาลขนาดเลก็ 
2. เทศบาลเมือง               เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
3. เทศบาลนคร                เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
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การยกฐานะของทอ้งถ่ินใดข้ึนเป็นเทศบาลและเป็นระดบัใดนั้น ยึดถือความสาํคญัของ
ทอ้งถ่ิน จาํนวนราษฎรของทอ้งถ่ินชุมชนนั้น ความหนาแน่นของราษฎร และรายไดท่ี้คาดว่าจะ
สามารถเก็บมาเป็นค่าใชจ่้ายตามกฎหมายเทศบาลกาํหนดให้จดัเก็บไดเ้ป็นหลกั รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542 มีผลทาํให้สุขาภิบาลจาํนวน 981 แห่ง ตอ้งเปล่ียนฐานะเป็นเทศบาลตาํบล ซ่ึงมีผลใน
วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่าเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุดแบบหน่ึงสาํหรับประเทศไทยในปัจจุบนั 
                   การจัดการศึกษาของไทย ในทุกยุคสมัยรัฐบาลต่างก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ประกอบกบักฎหมายแม่แบบของไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้
กาํหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความในมาตรา 43 
ความว่า  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้ง
จดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและไดก้าํหนดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไวใ้น
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามความในมาตรา 81 ความว่า รัฐจดัการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้
เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้
และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข สนับสนุนการคน้ควา้วิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ศิลปะวฒันา ธรรมของชาติ   ในแผนการศึกษาชาติ พุทธศกัราช 2535 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2535 : 19, 23, 29) ไดก้าํหนดแนวนโยบายการศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้่า ให้การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐ
พึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือปวงชนอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสู้งข้ึน และไดก้าํหนด แนวทางการจดัการศึกษาในส่วนน้ีไวว้่า ขยายบริการการศึกษา
ขั้ นพื้นฐานในรูปแบบและวิ ธีการท่ีหลากหลาย  โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา  ข้อจํากัดและ
ความสามารถพิเศษของผูเ้รียน เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนบทท่ีห่างไกล 
ในเขตชุมชนแออดั เขตภูเขาและชายแดน   รวมทั้งเด็กท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐานตามพ่อแม่ผูป้กครองไป
ประกอบอาชีพ สามารถไดรั้บการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาอย่างทัว่ถึง ให้สถานศึกษามีความ
คล่องตวัในการจดัเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งและเก้ือกลูกบั
วิถีชีวิตของชุมชน โดยส่งเสริมใหอ้งคก์รต่าง ๆ   และประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัและพฒันา ใน
ส่วนของการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานการศึกษาของรัฐ โดยใหค้วามสาํคญัแก่การศึกษา
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ภาคบงัคบั การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สงัคม มากกวา่การขยายการจดับริการ 

การจัดการศึกษาสําหรับผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าการขยายการ
จดับริการการศึกษาในระดบัสูง โดยท่ีรัฐบาลเองก็ไดก้าํหนดนโยบาย สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง
การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ย (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540 : 
 31) 
 จากนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีจะจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีนั้น เป็น
ส่ิงจาํเป็นและจะหลีกเสียมิไดคื้อการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองคก์รหลกั
ในทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ในแต่ละทอ้งถ่ินดังนั้ นในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรัฐมีความจาํเป็นตอ้งจดัให้ และให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาน้ี เทศบาลจึงเป็นหน่วยงานการบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน  
และมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาและสร้างความเจริญใหเ้กิดแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน ทั้งในการบริหาร
และการบริการ การจดัให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้รับการศึกษาอบรมเป็นหน้าท่ีสําคญัอย่างยิ่ง 
ดงันั้นเทศบาลจึงมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
และนโยบายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาในท้องถ่ิน ของเทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบลในจังหวดัสระบุรี เพื่อจักได้นําผล
การศึกษา มาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการบริหารการจดัการในดา้นการศึกษา ใหท้อ้งถ่ินไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
คาํสําคญั 

การมีส่วนร่วม การจดัการศึกษา  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาการบริหารดา้นงบประมาณของสภาเทศบาลและคณะ
ผูบ้ริหารเทศบาล แตกต่างกันตามประเภทของบุคลากรและขนาดชั้นของเทศบาลแตกต่างกัน
หรือไม่ อยา่งไร   
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ตามประเภทของบุคลากรและตามขนาดชั้นของเทศบาล 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากร คือ คณะผูบ้ริหารเทศบาล และสภาเทศบาล ในจังหวดัสระบุรีท่ีไม่มี
โรงเรียนในสงักดั จาํนวน 340 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลท่ีไม่มีโรงเรียนในสังกดั
ในจงัหวดัสระบุรี การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในการเลือกเทศบาลท่ีจะทาํการศึกษาจาก 
เทศบาล 20 แห่ง โดยใชเ้กณฑ ์คาํนวณหา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Taro and Yamane (Taro and 
Yamane, 1973 : 107 อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 104) การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ประเภทของบุคลากรและขนาดชั้นของเทศบาล 
3.2 ตวัแปรตาม  คือ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ

ของเทศบาล โดยใชแ้นวคิดหลกัการมีส่วนร่วมใน 4 ระดบั ดงัน้ี         
3.2.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3.2.2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
3.2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์
3.2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของสภาเทศและคณะผูบ้ริหารเทศบาลตามตวั

แปรตน้ท่ีตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ ประเภทบุคลากร และขนาดชั้นของเทศบาล เป็นแบบสาํรวจรายการ 
(Check-list) และเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริการงบประมาณของ
เทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยมีระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) เพื่อการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาการบริหารดา้นงบประมาณของสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารเทศบาล ให้ครอบคลุมคาํ
นิยามศพัท์ นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งตาม
โครงสร้างเน้ือหา นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity) และโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  (Item 
Objective Congruence Index : IOC) ของ ยทุธ ไกยวรรณ์ (2543 : 123) ถา้ค่าความสอดคลอ้งได้



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

38 

นอ้ยกว่า .50 ถือว่าใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งปรับปรุง แต่ถา้ค่าความสอดคลอ้งมากกว่า .50 จะตอ้งปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2 นาํเคร่ืองมือไปทดลองใช ้(tryout) กบักบัสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ใน
จงัหวดัสระบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลไปหาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach’s alpha, วิเชียร เกตุสิงห์, 2530) จากนั้นไดน้าํมาคาํนวณหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ในการวิเคราะห์ใชส้ถิติ  

5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของโรงเรียน 
5.1.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
โดยถือค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามว่าตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของครูในโรงเรียนนั้นเป็นแบบนั้น ตามแนวคิดของ
เบสต ์(Best)  มี  5  ระดบั คือ   มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ตวัอย่าง
โดยใชค่้า t – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent samples) 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี สามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้ริหารเทศบาลและสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณของเทศบาลใน

จงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ผลปรากฏดงัน้ี 
            3.1 ประเภทของบุคลากร พบว่า  บุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในเทศบาลต่างกนัมี

ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี  
ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

           3.2 ขนาดของเทศบาล  พบว่า  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลท่ีมีขนาดของ
เทศบาลต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณของเทศบาล 
ในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้น

การบริหารงบประมาณของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี มีประเด็นสําคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล  
ดงัน้ี 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นงบประมาณ
ของเทศบาล ในจังหวดัสระบุรี ทั้ งโดยรวมและรายด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะคณะผูบ้ริหารเทศบาลและคณะสมาชิก
เทศบาลส่วนใหญ่เห็นความสาํคญัในการพฒันาเขตพื้นท่ีมากกวา่ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี  สามารถสนบัสนุนการเงินใหก้บัทางโรงเรียนได ้แต่ขาดการประชาสัมพนัธ์และนาํเสนอท่ีดี  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรีวรรณ  พรหมชุม และคณะ (นรีวรรณ  พรหมชุม และคณะ, 2537  : 
บทคดัย่อ) ว่าปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาประจาํโรงเรียน คือ กรรมการ      
ส่วนใหญ่ขาดความรู้เก่ียวกบังานและบทบาทของตน  ไม่มีเวลามามีส่วนร่วมและมีแต่ถูกขอทรัพย์
ส่ิงของ  และงานวิจยัของ ชูเลอร์  (อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2537 : 185) ซ่ึงวิจยัเก่ียวกบั
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีไม่มีประสิทธิภาพ วา่เกิดจากการขาดการประสานงาน 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นว่า คณะผูบ้ริหารเทศบาลและคณะสมาชิก
เทศบาลได้เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา เพียงแค่ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีมีผู ้
กาํหนดไว ้ ไม่ไดมี้ส่วนในการร่วมคิด/ตดัสินใจใดๆ ในการกาํหนดแผนแนวปฏิบติั  หรือทิศทาง
การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนและทอ้งถ่ิน ถึงแมรั้ฐจะแสดง
เจตจาํนงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา    
ดงันั้นจึงควรสนบัสนุน  ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ไดเ้พิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการฝึกอบรมประชุมสัมมนา  และจดัจดัใหมี้การประชุม ตามกาํหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นระเบียบอยา่งต่อเน่ืองและพยายามหลีกเล่ียงการขอรับบริจาค เพื่อแสดงใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า  สถานศึกษาต้องการความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการจัด
การศึกษามากกวา่การรับบริจาค 
                   2. จากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ
ของเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามประเภทของบุคลากรและขนาดเทศบาล  พบว่า โดยรวม
มีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า  คณะผูบ้ริหาร
เทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาลท่ีอยูใ่นเทศบาลชั้น 2 กบัเทศบาลชั้น 3 และเทศบาลชั้น 4 มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถนอม   
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สุขสง่าเจริญ (ถนอม  สุขสง่าเจริญ, 2526 : 107 - 116) ท่ีศึกษาบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา
ต่อการพฒันาโรงเรียนประชาบาล เขตจงัหวดัสกลนคร พบว่า กรรมการการศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนัจะมีบทบาทในการพฒันาโรงเรียน ร่วมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนั  
แสดงให้เห็นว่า  ขนาดของสถานศึกษาเป็นตวัแปรท่ีทาํให้ ค่าเฉล่ียระดบัสภาพการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า  
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางอยูใ่นชุมชนท่ีมีความเจริญ  ความสามารถคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น
คณะกรรมการการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงทาํใหแ้สดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้นระดบัท่ีมากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1. ผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาล ควรเขา้ไปศึกษาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ต่าง ๆ ในดา้นงานวิชาการ ดา้นงานบุคคล  ดา้นงบประมาณ  และดา้นการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา ส่งเสริม ใหก้ารมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามีมากยิง่ข้ึน 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรเผยแพร่แนวทาง ให้แก่ผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาล
ในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา
การศึกษาสาํหรับโรงเรียนต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของผูบ้ริหาร

เทศบาลและสภาเทศบาล แบบเจาะลึกเฉพาะด้านและรายด้าน เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการจัด
การศึกษาต่อไป 

2. ควรศึกษาวิจัยปัญหาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหาร
งบประมาณของผูบ้ริหารเทศบาลและสภาเทศบาลต่าง ๆ เพื่อนาํผลมาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 
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ความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อการดาํเนินงาน 
ของโรงเรียน  ในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธานี 

COOPERATION   WANTS   OF  THE  MEMBERS  OF  THE  AMINISTRATOR  
ORGANIZATION    RESPONSIB FOR   EDUCATIONAL  OPERQATIONS    OF 

SCHOOLS  IN   PATHUM    THAHI   EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  
 

1) อาํพล  ผลประทีบสุริยา 1) ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม   1) อนงค ์  อนนัตริยเวช 
 1)  Ampol  Pholprateepsuriya  1)  Pisake  Juneam    1)  Anong  Anantriyawech 

 

 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  291  คน     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี   ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  
0.94  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า F 
  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05   
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ระดับความความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้น
การบริหารงบประมาณ   

 
 
 
 

 

 

1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยองลงกรณ์ 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 2. การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ขนาดต่างกันต้องการมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ABSTRACT 
 The  purposes of  this research were  to study  and  compare the  levels of   Cooperative 
wants of members of district administrator organization   responsible for educational   operation 
of Schools  in Pathum Thani Educational Service Area by size of  district administrator 
organization.  The sample size of  this  research was  291 members of district administrator 
organization in Pathum Thani.  The questionnaire with reliability of  0.94 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 cooperative wants of members of district administrator organization  
responsible for educational  operation of school in Pathum Thani Educational Service Area was 
high.  The  highest  mean level  was general administration which   was  at the level of high. The 
lowest mean aspect was the budget administration   which  also  at  the  level of high.   
 2.  Comparing  the  level of  cooperative wants of the  members of  district administrator  
organization responsible for educational  operation of school in Pathum Thani Educational 
Service Area  were as follows:    

Member position : There were no significant difference at the level of  the    cooperative 
wants of members of district administrator organization responsible for educational   operation of 
school l in  Pathum  Thani   Educational  Service Area as a whole and each aspect. 

Size of  district aministrator organization compared : There were the  significant 
difference  level of  .05  in comparing the level of  cooperative wants of members of district 
administrator organization responsible  for  educational operation of school in Pathum Thani 
Educational Service Area as a whole and all  aspects. 
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ความสําคญัของปัญหา 
การจดัการศึกษาเป็นงานท่ีมีความสําคญัและเป็นภารกิจท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานร่วมมือกนัในการจดัการศึกษา ส่วนหน่ึงเป็นหน่วยงานอ่ืนท่ีมิไดมี้
ภาระหน้าท่ีในการจดัการศึกษา แต่ก็ไดใ้ห้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การ
ร่วมมือกนัในการจดัและดาํเนินงานการศึกษา เป็นผลให้การศึกษาของชาติสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีใน
ปัจจุบนัการศึกษาเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในการ
ดาํรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข  สามารถธาํรงสังคมให้มัน่คงพฒันา เพราะการพฒันา
สงัคมประเทศชาตินั้นตอ้งอาศยักาํลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
ยิง่ในการพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ ใหเ้ป็นทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ      

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 23-24) 
ไดก้าํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการศึกษา โดยไดก้ล่าวในมาตรา 
80(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์าร
ทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  ส่วนท่ี 2 ท่ีกล่าวถึงการจดัการ และการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สามารถ
จดัการศึกษาได้ทุกระดับ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายใน
ทอ้งถ่ิน โดยใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมีหนา้ท่ีประสาน และส่งเสริมองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดั
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ งเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน(ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 12-13) 

สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์ารหน่ึงในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และ
เป็นองคก์ารย่อยท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตตาํบลให้เจริญกา้วหน้าข้ึน ซ่ึง
สามารถรู้ปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้  ดงันั้น แนวโน้มการมีบทบาทภารกิจในการจดั
การศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงนบัว่าสาํคญัอยา่งยิง่ และรัฐบาลยงัไดก้ระจายอาํนาจการ
จดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 
41  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545   
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึง หรือทุกระดบัตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัได้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั 
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริหารสาธารณะ มาตรา 16 (9)  ให้องคก์รปกครองส่วน 
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ทอ้งถ่ินจดัการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดก้าํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ให ้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดใหมี้การถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในประเดน็        

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจไดจ้ดัแผนปฏิบติัการและกาํหนดขั้นตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ้ดังน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2545: 130) 

1. ให้กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินความพร้อมในดา้นการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหผู้แ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดเกณฑป์ระเมินความพร้อมดงักล่าวดว้ย 

2.  ประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กาํหนด 

3.  ใหก้ระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ถ่ายโอนสถานศึกษาตามประเภทท่ีกาํหนดให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผ่านเกณฑ์ประเมินตามขอ้ 1 และ 2 
แลว้ 

4.  ใหก้ระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา 

5.  ใหค้ณะกรรมการการกระจายอาํนาจฯ กาํหนดใหมี้คณะกรรมการดา้นการศึกษาระดบั
เขตพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดั ตามแผนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยทาํหนา้ท่ี
กาํหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพื้นท่ี กาํกับ ดูแลจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกนัจดัการศึกษาโดยดาํเนินการในรูปสหวิทยาการ
ไดจ้ากบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง
จดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี จะเห็นไดว้่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีจะตอ้งดาํเนินการในฐานะ
ขา้ราชการบริหารท้องถ่ิน เพื่อพฒันาความเจริญก้าวหน้าในท้องถ่ินในทุกด้านจากการศึกษา
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาต้องการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
บทบาทและขอบข่ายของงาน ส่วนดา้นการพฒันาการศึกษานั้นมีปัญหาเน่ืองจากผูป้กครองยากจน 
โรงเรียนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลย ีการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วน 
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ตําบลยังขาดอิสระด้านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน เน่ืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
บริหารทอ้งถ่ิน 

จากบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาํบล และการศึกษา
งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การเขา้มามีส่วนร่วมและความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในปัจจุบนัยงัมีความพร้อมนอ้ย ในการท่ีจะรับถ่ายโอน ดว้ยเหตุท่ีว่าในองคก์าร
บริหารส่วนตําบล บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหากับ
สถานศึกษา หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะเขา้มามีส่วนร่วมในทุกดา้นของโรงเรียน   

ในปัจจุบนัน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทุกแห่ง ไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ตามศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของแต่ละแห่ง เช่น   

1. ในปี  พ.ศ. 2549  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา ไดรั้บโอนโรงเรียน
ขจรเนติยุทธ  ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ ท่ีตั้งอยู่ในเขตตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไวใ้นความดูแลรับผดิชอบในการบริหารจดัการ  

2. องค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจา้งครูอตัราจา้งให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลนอตัรากาํลงัครู สนบัสนุนจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวนั อาหารเสริมนม ทุนการศึกษา ก่อสร้างอาคารและส่ิง
อาํนวยความสะดวก สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมวนัสาํคญัและการสืบสาน 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีพื้นบา้น การจดัแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ 
 3. การให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนต่างๆ  ฯลฯ 
 ผูว้ิจยั  จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ในดา้นต่างๆ 
ดังน้ี การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  และการ
บริหารงานทัว่ไป เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับโรงเรียนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใชเ้ป็นแนวทาง
ร่วมกนัในการปรับปรุง  และพฒันาการศึกษาสาํหรับโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ต่อไป 
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คาํสําคญั 

ความตอ้งการมีส่วนร่วม 

โจทย์วจัิย/ปัญหาการวจัิย 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานของ
โรงเรียน ในสงักดัสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนัตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามขนาดขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) เก่ียวกบัความคิดเห็นของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการ เป็นขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. กาํหนดกรอบแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 3.  กาํหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  สร้างเคร่ืองมือเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ทดลองเคร่ืองมือและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล 
 7.  สรุปและเขียนรายงานการวิจยั 
 8.  การนาํเสนอผลการวิจยั 
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ผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ระดบัความความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบว่า  สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงบประมาณ เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  พบวา่ สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็กตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัปานกลาง   โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป   ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารวิชาการ  ในระดบัปานกลาง   

สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลางตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัมาก      โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก      ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารงบประมาณในระดบัปานกลาง 

สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ดา้นดา้นการบริหารทัว่ไป   ในระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
บริหารงบประมาณในระดบัมาก   

การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อ
การดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาด
ต่างกนัตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

ระดับความความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบว่า  สมาชิกขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ในระดบัมาก 
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งการส่งเสริมการจดักิจกรรม
และให้ความรู้ ดา้นวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน พร้อมทั้งร่วมมือสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงบประมาณในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีงบประมาณน้อยจึงไม่สามารถให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารณี  สูตะบุตร (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี   
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งาน
ความสมัพนัธ์ชุมชน  ส่วนดา้นท่ีควรมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ งานวิชาการ  งานบุคคล  
งานธุรการและการเงิน 

การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อ
การดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  พบว่า  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาด
ต่างกนัตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าขนาดขององคก์ารเป็น
ท่ีมาของรายได ้ องคก์ารขนาดเล็กย่อมมีรายไดน้้อยกว่าองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่กว่า   ทาํให้ความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของโรงเรียนน้อยกว่าองค์การท่ีมีขนาดใหญ่   ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พิณสุดา สิริชรังศรี และ สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2541) ได้ศึกษาเร่ือง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษา พบว่า การจดัการศึกษาขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยงัขาดอิสระทั้งด้านแผนงาน การพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน  เน่ืองจากยงัมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการบริหาร
ทอ้งถ่ิน ยงัตอ้งพึ่งพางบประมาณ และรายไดจ้ากส่วนกลาง รวมทั้งไม่มีอิสระในการจดัเก็บรายไดท่ี้
ชดัเจน มีความไม่เท่าเทียมกนัในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

             1)  โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะด้านการบริหารทัว่ไปท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและให้ความรู้ ด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน พร้อมทั้ งร่วมมือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถจดัการบริหารทัว่ไปไดอ้ย่างมี  และนาํ
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
และจดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนต่อไป 
   2)  ด้านการบริหารงบประมาณนั้นโรงเรียนควรพยายามชักชวน  แนะนํา  ให้
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ไปมีสวนร่วมในการบริหารงบประมาณให้มากยิ่งข้ึน  ให้
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วมในการจดัสรร  จดัหางบประมาณมาสนบัสนุนการจดั
การศึกษาในชุมชนต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป     
   1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้มามี
บทบาทในการบริหารโรงเรียนใหม้ากข้ึนในทุกดา้น  โดยผูบ้ริหารของโรงเรียนไปปรึกษาปัญหาใน
การบริหารจดัการเรียนการสอนกบัสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือเปิดโอกาสให้สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมประชุม สัมมนา อบรมปฏิบติัการ  เก่ียวกบัปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งการให้ปรับปรุง  เพื่อให้การจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     2)  ควรมีการวิจยัเร่ืองความตอ้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่นภูมิภาค
เดียวกนั เช่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี   เป็นตน้  แลว้นาํผลการวิจยัมาสังเคราะห์
ร่วมกนั   
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) 
: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สระแกว้  เขต  2 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขา
พรมสุวรรณ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2  อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้      
ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  จาํนวน 30 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอย่างง่ายจาก
ประชากรท่ีเป็นนักเรียน จาํนวน 75  คน สําหรับใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง ใชเ้ป็นกลุ่มทดลองหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขาน้อยพรมสุวรรณ  สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2  และกลุ่มประชากรท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จาํนวน 20 คน ท่ีผูว้ิจยั
ได้พฒันาข้ึน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย  แบบประเมินความเหมาะสมของ
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัหลกัสูตร แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 7 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ จาํนวน  30  ขอ้ และแบบวดัพฤติกรรมระหว่างเรียน  สถิติท่ีใช ้ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน
ทดสอบค่าที (t – test Dependent) 

 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                              
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขา

นอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ 
เขต  2   ซ่ึงในเอกสารหลกัสูตรประกอบดว้ย  หลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เน้ือหาของหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน  อตัราเวลาเรียน  แนวกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและการวดัผลและ
ประเมินผล โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิพบว่าหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ
ร่างหลกัสูตรเท่ากบั  4.54  (σ =2.43) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหวา่งเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง         

7 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเตม็  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  
2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของผลสมัฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั  .01  
 

        ABSTRACT 
 

The purpose of this  study  was to develop  a  local   curriculum  under  the  topic  “Silk   
Cloth Weaving (Dok Kaeo Patterns)” : Local Wisdom of Ban Kaonoipromsuwan for  Prathomsuksa  
six  students  at Ban Kaopromsuwan  School   under  the  Sakaeo  Educational  Service  Area  Office 2 

The samples for this study consisted of 75 students in Prathomsuksa  Six from Ban 
Kaopromsuwan  School in Wattananakorn District, Sakaeo  Province,  Sakaeo  Educational   Service  
Area  Office 2,  who were studying in the first semester  of the academic  year  2007 and  were 
selected by simple  random sampling. A group of  30  students  was assigned  as an  experimental 
group and  20 population appropriate evaluation of Local Curriculum. The local  curriculum 
under the  topic “Silk Cloth  Weaving (Dok  Kaeo Patterns)” : Local  Wisdom  of  Ban  
Kaonoipromsuwan for Prathomsuksa six students at Ban Kaopromsuwan School under the  
Sakaeo Educational Service Area Office 2 was developed by the researcher. The instruments consisted  
of a questionnaire concerning specialist opinions about appropriation of the curriculum of 7 
lesson  plans, a  30 item  achievement  test and assessment of learning  behavior. The statistical analysis   
included   percentage,  mean   and   standard   deviation  of    pre-test  and   post-test. 
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The   results  were  as  follows : 
1. Ban Kao Noi Promsuwan School developed a locally based curriculum, namely    

local wisdom of Ban Kao Noi Promsuwan for Prathomsuksa six students under the sakaeo  Educational 
Service Area office 2. The supplementary documents consisted of principle, objective, structure, 
content, learning and teaching activities, materials, and assessment and evaluation. It was examined   
by specialists. The supplementary documents found that the curriculum has the percentage 
appropriation of 4.54, which was  very   appropriate. 

2.  The  results  from  trying   out  the   local    curriculum   found  that : 
2.1 The percentage of  the assessment of  learning  behavior  following  by 7  lesson  

plans earned  a  mean  score  of  24.00  from 30  in  total  or  the  mean  score  at  percentage  of  80.00. 
2.2 The achievement meam scores of pre-test and post-test by 30 student experimental 

group found that the percentage of post learning achievement was higher than pre-learning at the  
statistical  significance  of  .01   
 
ความสําคญัของปัญหา 
          ภูมิปัญญาไทย  เป็นองคค์วามรู้สาํคญัส่วนหน่ึงท่ีปลูกฝังให้กบัเด็กและเยาวชนในชาติไดเ้รียนรู้
ความยิ่งใหญ่  และควรค่าแห่งความภูมิใจ  เป็นฐานวิธีคิดและจุดร่วมของจิตสํานึกทุกระดบั  ตั้งแต่
ระดบัครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้สู่ระบบการศึกษา  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการฟ้ืนฟ ู  
สืบสานต่ออย่างย ัง่ยืน จากการทบทวนบทเรียนของการพฒันาประเทศท่ีผ่านมาไดรั้บขอ้สรุปว่า  การ
พฒันาประเทศไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร  ทาํให้เกิดปัญหาและวิกฤติ
นานาประการ  การพฒันาโดยรวมหรือการศึกษาก็เป็นไปตามแนวทางของตะวนัตกเป็นสําคญั  ฉะนั้น
เพื่อใหพ้ฒันาคนต่อแต่น้ีไป  ไดรั้บการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมการนาํภูมิปัญญาท่ีสั่งสม
ไวใ้นบา้นเมืองมาใชเ้ป็นพื้นบา้นสาํคญัส่วนหน่ึง  ในการพฒันาคนหรือการปฏิรูปการศึกษา  จึงมีความ
จาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิง่ตอ้งนาํมิติทางวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันา  (นิคม  ชมพหูลง,  2545 : 3-4) 

          หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนกลางของ
ประเทศไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นหลกัสูตรท่ีมีหลกัสูตรยดืหยุน่  หลากหลายต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัชีวิตมีความ
สมดุลเน้นความเป็นสากล มีมาตรฐานเป็นตวักาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเปิดโอกาสชุมชนมีส่วน
ร่วมใน การกาํหนดหลกัสูตรและนาํหลกัสูตรไปใช ้ประกอบดว้ยกรอบหลกัสูตรเก่ียวกบัสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาจึงนบัว่าเป็นภารกิจท่ีสาํคญัยิ่งท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จเพื่อใช้เป็นแผน  แนวทาง  หรือขอ้กาํหนดในการจดั
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว  การ
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พฒันาเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีดีและมีคุณภาพนั้น  มีขอ้ท่ีควรคาํนึงในการจดัทาํ คือ หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
บริบทในสังคมความตอ้งการของบุคคล ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าในสังคมไทย คือจะตอ้งสร้างคนให้
รู้จกัการสร้างงานดว้ยตนเอง เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน มีโอกาสทาํงานในทอ้งถ่ินของ
ตน และในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีแนวคิดท่ีให้ผูเ้รียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ของสังคมไทย  รู้จกัเลือกรับวิทยากร และวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเหมาะสม  ดงันั้นการกาํหนด
สาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคจึ์งเป็นภารกิจโดยตรงท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งดาํเนินการและกาํหนดสาระ
ดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกาํหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการ
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบัธรรมชาติและลกัษณะของแต่ละกลุ่มสาระซ่ึง
โดยเฉล่ียแลว้ประมาณ  70 : 30   (กรมวิชาการ, 2544 : 11) 
                          จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง การทอผา้ไหม 
(ลายดอกแกว้) )  : ภูมิปัญญาชาวบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่า แก่การสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นให้คงอยู่  และเป็นการสร้างพื้นฐานสําคญั  ในการประกอบอาชีพ  สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ผูเ้รียนและชุมชนต่อไป 
  

คาํสําคญั   
  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
              เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้)  : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้น
เขาน้อยพรมสุวรรณ  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต  2 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6โรงเรียนบา้นเขา

พรมสุวรรณ  อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 2  ห้องเรียน  จาํนวน 75  คน และกลุ่มประชากรท่ี
ประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จาํนวน  20  คน 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง  ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเขาพรม
สุวรรณ  อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน               
1 หอ้งเรียน  จาํนวน  30 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งง่าย  จาก  2 หอ้งเรียน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) คร้ังน้ี
ประกอบดว้ย  

3.1  แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การทอผา้ไหม (ลายดอก
แกว้) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

3.2  แผนการจดัการเรียนเรียนรู้ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) :  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้น
เขาพรมสุวรรณ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 จาํนวน  7  แผน   

3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม              
(ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 เป็นแบบปรนยั
เลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  ค่าความเช่ือมัน่ 89.00 ใชว้ดัความรู้ ความเขา้ใจและการ
นาํไปใช ้

3.4  แบบวดัพฤติกรรมระหว่างเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) :              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้น
เขาพรมสุวรรณ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 2 จาํนวน  30 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ 2  
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ  ซ่ึงประกอบด้วย การดําเนินงานการปฏิบัติ  และการวัดและ
ประเมินผล  และอีกดา้นคุณลกัษณะ  มีค่าความเช่ือมัน่  ร้อยละ  90.12 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่             
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติอา้งอิง  โดยใชก้ารทดสอบค่าที                
(t-test  Dependent)  

5.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ร้อยละ (Percentage)   
5.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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5.4  สถิติท่ีอา้งอิงค่า ที (t-test Dependent) 
 

ผลการวจัิย 
1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขา

นอ้ยพรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ 
เขต  2  :  ซ่ึงในเอกสารหลกัสูตรประกอบดว้ย  หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง  เน้ือหาของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน      อตัราเวลาเรียน  แนวกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และ
การวดัผลและประเมินผล  โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิพบว่าหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมของร่างหลกัสูตรเท่ากบั  4.54  (σ =2.43)ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหว่างเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 

7 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเตม็  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  
2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 30 คน  พบว่าคะแนน
เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั  .01  

 
อภิปรายผล 
         ผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1. ไดห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง  การทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) : ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นเขานอ้ย
พรมสุวรรณ  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สระแกว้ เขต 
2  นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยผูท้รงคุณวุฒิ  ก่อนท่ีจะ
นาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้ ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวม  เท่ากบั  4.54  (σ =2.43)  ซ่ึงอยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด  สรุปไดว้่า  หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความสอดคลอ้ง  เหมาะสม
กบัสภาพ  และความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริง  ไดฝึ้กปฏิบติัจริง  
จากภูมิปัญญาท่ีมีความรู้ความสามารถในทอ้งถ่ิน ใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีเป็นของจริง  สามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปพฒันาเป็นอาชีพเสริมรายไดข้องตนเอง  ซ่ึงสงดั  อุทรานนัท ์ (2532 : 317)  ไดก้ล่าวว่า  
การพฒันาหลกัสูตร  ก่อนจะนาํไปใชส้อนจริง  การดาํเนินการในขั้นน้ี  จะช่วยให้ไดห้ลกัสูตรท่ี
ตอบสนองต่อปัญญา  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี  ยงัทาํให้การนาํหลกัสูตรไปใช้
สอนในห้องเรียน  สถานการณ์จริง   มีความคล่องตวั  และประสบผลสําเร็จได้มากท่ีสุด  ทั้งน้ี  
เน่ืองมาจาก 
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1.1.1   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  มี จุดมุ่งหมายท่ีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมการนาํวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์คุม้ค่า  มีความชดัเจน  
สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง   

1.1.2  หลกัสูตรไดก้าํหนดดา้นโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิ  
ประเมิน9  ดา้น  ดา้นโครงสร้างของหลกัสูตร  สามารถทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  จดัไวเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เหมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน  
เน้ือหามีความชดัเจนน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการจดักระบวนการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

1.1.3  หลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีอตัราเวลาเรียนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงประเมินโดย
ผูท้รงคุณวุฒิโดยรวมจากดา้นต่าง  ๆ  ไดแ้ก่  ความเหมาะสมของเน้ือหา  สัมพนัธ์กบัการจดัตาราง
ในชั้นเรียน  เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.60  อยูใ่นระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด   

1.1.4  หลกัสูตรไดก้าํหนดแนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เนน้การปฏิบติัจริง  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
จดัลาํดบักิจกรรมและเรียงลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน  
เหมาะสมกบัเน้ือหา  ซ่ึงประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั  4.69  อยู่ในระดบั
ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

1.1.5 หลกัสูตรมีส่ือและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ดา้น ไดแ้ก่  สภาพ 
แวดลอ้มของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน มีความตอ้งการจดัการเรียนการสอน  เอกสารประกอบหลกัสูตรทาํได้
เพียงพอ  สามารถจดัหาไดง่้าย  และเหมาะสมกบัเน้ือหา  กบัสภาพระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียนของชุมชน
หรือทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 

  1.1.6  หลกัสูตรมีการวดัผลประเมินผล  ท่ีเหมาะสมมาก  ผูว้ิจยัไดเ้น้นการวดัผล
จากสภาพจริง  โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนมีโอกาสไดล้ง
มือปฏิบติัจริงทั้งหมด  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์  ตรงกบัชีวิต  
อาชีพ  เศรษฐกิจ  และสังคมในทอ้งถ่ินของตน  และใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมให้กบั
นกัเรียนไดเ้รียนรู้  การศึกษาจึงจะมีผลต่อการพฒันาชีวิต  อาชีพ  และสงัคมทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง   
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2.  จากการทดลองใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินพบวา่  
2.1  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมระหวา่งเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 

หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 24.00 จากคะแนนเต็ม  30  คิดเป็นร้อยละ 80.00  ทั้งน้ีอาจเน่ืองการ
ออกแบบการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ ได้กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้กระบวนการและคุณลกัษณะท่ีดี  ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัมากท่ีสุด  เนน้การทาํงานท่ีเป็นกระบวนการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีมีในทอ้งถ่ินใช้
วิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง ประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง นกัเรียนปฏิบติังานท่ี
ทาํไดอ้ยา่งชดัเจน    

2.2  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของผลสัมฤทธ์ิ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 เป็นผลมาจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมีการใชว้สัดุอุปกรณ์เป็นของจริงทั้งหมด  เนน้ทกัษะการปฏิบติั
และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ของการวดัผลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนน
โดยรวมเป็นร้อยละ 80.00 เป็นผลมาจากการขยายเวลาเรียนใหเ้พิ่มข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามสนใจเพื่อนิเทศ
ติดตามการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการทอผา้ไหม (ลายดอกแกว้) 
ควรส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานในงานอาชีพ เพิ่มประสบการณ์ในการเตรียมไปสู่อาชีพเสริมรายไดแ้ละ
ควรใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสมคัรใจ 
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหล ี สําหรับ
เตรียมแรงงานไทยก่อนเดนิทางไปทาํงานในประเทศเกาหล ี ตามระบบการจ้างงานอพีเีอส 

 
THE DEVELOPMENT OF  A MULTIMEDIA LEARNING PACKAGE OF KOREAN 

LANGUAGE COMMUNICATION SKILL FOR THAI WORKERS BEFORE WORKING 
IN KOREA BY EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM (EPS) 

 
1)สุพรรณี   ประเสริฐศรี  1)ชาตรี  เกิดธรรม 1)อุษา  คงทอง 

1) Supunnee   Prasertsri   1) Chatree  Keardtham   1) Usa Kongthong   
 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย   เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไป
ทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
ประชากรท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นคนงานไทยท่ีเตรียม
ตวัไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบอี พี เอส  จาํนวน  73  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั           
38  คน  เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 
สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส  
เคร่ืองมือท่ีทาํการวิจัย  คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และแบบทดสอบทักษะการส่ือ
ความหมายภาษาเกาหลี เร่ือง การฟัง  การอ่าน  การพดู  และการเขียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เร่ือง ทักษะการส่ือความหมาย              
ภาษาเกาหลีสําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี    ตามระบบ               
การจา้งงานอีพีเอส  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.60 /  81.12   เป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์             
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
 The   purpose  of  this  research  was  to  develop  and  study  the  effectiveness  of   the 

instructional multimedia computer program in a multimedia learning package : Korean  Language 
communication skill for Thai workers before going to work in Korea by Employment Permit 
System (EPS), with a 80/80 value of  standard effectiveness. The population used  in the  research 
were 73 the samples used in the research were 38 Thai  workers before going to work in  Korea 
by Employment Permit System (EPS) who learned with  multimedia  learning package: Korean 
Language communication skill. The instruments in the research were the multimedia learning 
package and the communication skill test in listening, reading, speaking and writing  ability  after  
finishing the whole package. 
                 The result of the research showed that the development of the multimedia learning 
package : Korean  Language communication  skill  had a value of effectiveness at 82.60 / 81.12  
which  was higher than the standard.  
 

ความสําคญัของปัญหา 
 พ.ศ. 2543 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลดา้นแรงงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   ซ่ึงเป็น

ตลาดแรงงานท่ีคนไทยนิยมเขา้ไปขายแรงงานมากท่ีสุดในขณะนั้น  มีการลกัลอบเขา้ทาํงานอยา่งผดิ
กฎหมาย  ซ่ึงไม่ไดรั้บความคุม้ครองในดา้นกฎหมายแรงงาน จึงเกิดปัญหาถูกทาํร้ายร่างกายจาก
นายจา้ง  ไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนตรงตามท่ีนายจา้งตกลงกนัไวก่้อนการจา้งงาน  แรงงานหญิง
ถูกนายจา้งชายข่มขืนในหอพกัในโรงงาน  ตลอดจนปัญหาสังคมไทยท่ีรวมตวักนั ขายหวยเถ่ือน  
เล่นการพนนั  คา้ประเวณี  และตั้งช่ือวา่สมาคมคนไทยในเกาหลี 

 พ.ศ. 2546 มีประกาศกรมการจดัหางาน  เร่ือง การคดัเลือกบริษทัจดัหางานตามคาํร้องขอ
ของ KFSB (Korean Federation of Small and Medium Business) แจง้ใหก้ระทรวงแรงงานทาํการ
คดัเลือกบริษทัจดัหางานไทย  เพื่อใหจ้ดัส่งคนหางานไปทาํงานในโครงการคนหางานฝึกหัดทาง
อุตสาหกรรมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  โดยกาํหนดคุณสมบติัของบริษทัจดัหางานท่ีจะเขา้รับ
การคดัเลือกตอ้งสามารถจดัให้คนหางานศึกษาหลกัสูตรการเตรียมความพร้อม เพื่อไปทาํงานใน
สาธารณรัฐเกาหลี   โดยมีหลกัสูตรใหก้ารศึกษาอยา่งนอ้ย  10 วนั มีสถานท่ีเรียน  มีครูผูส้อนอยา่ง
นอ้ย 5  คน  ซ่ึงตอ้งมีความสามารถสอนภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ได ้ 
 ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์สถานการณ์ดา้นแรงงานในช่วงเวลาดงักล่าว  นาํมาบูรณาการกบัความรู้
และประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศกใ์นอดีต   จึงสรุปวา่   คนงานไทยท่ีจะเดินทางไป 
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ทาํงานในสาธารณรัฐเกาหลีใตน้ั้น  จะตอ้งผา่นการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  ตอ้งเรียนรู้
วฒันธรรมการใชชี้วิตในการทาํงาน  และคาํศพัทท่ี์จาํเป็นเอาไปใชใ้นโรงงาน   เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบ
การฝึกอบรมคนหางานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงไดด้าํเนินการ
ฝึกฝนวิชาภาษาเกาหลี  ดงับทเรียนชีวิตของผูว้ิจยัต่อไปน้ี 

จากบา้นไปแดนไกล    หวงัเพื่อไดข้ายแรงงาน 
อดทนทุกส่ิงทาง           เม่ือพบพานงานท่ีทาํ 
ปัญหาและอุปสรรค       มุ่งประจกัษใ์นส่ิงสรรพ ์
มุ่งมัน่สารพนั                 ขอเพียงฝันดงัใฝ่หา 

จากลูก.....จากครอบครัว    ใชแ้รงตวัแลกเงินตรา 
ทุกอยา่งใหไ้ดม้า            ปวดอุราจาํอาดูร 
ปัญหาภาษาฮัน่ (กกุ)    มุ่งช่วยกนัเพยีรเรียนหา 
นาทีท่ีกา้วมา    หนาวกายาใยจาํทน 

เพื่องานนั้นใหดี้   เพื่อศกัด์ิศรีท่ีฝึกฝน 
ปรนนิบติัรับใชท้น   มุ่งเพื่อฅนคนงานไทย 
พลีได.้..แมชี้วติ    ยอมอุทิศคิดการณ์ใหญ่ 
สูส้ลดัตดัอาลยั    ขอชดใชใ้จกายมี 
 หวงักลบัไปอยูบ่า้น  สุข-สาํราญ-สมศกัด์ิศรี 
เงินทองเพ่ือนอ้งพี่   ต่างสุขีดีตลอดเทอญ 
จึงเชิญพระบรมราโชวาท   หาโอกาสสร้างทฤษฎี 
บทเรียนภาษาเกาหลี   ดว้ยวิธีมลั-ติ-มี-เดีย เอย 

 ดว้ยปณิธานอนัแน่วแนว  ของความเป็นครูไทยและศึกษานิเทศก์เก่า  ตอ้งหาวิธีการสอน
เพื่อแก้ปัญหาในการส่ือสารของแรงงานไทยท่ีใช้ชีวิตในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ได ้                  
เพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับรากหญา้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ   แข่งขนัความสามารถของ
แรงงานสู่ภาคพื้นเอเชีย  หรือตลาดแรงงานโลกนั้น หมายถึง  การนาํเงินตราเขา้สู่ประเทศไทย
นัน่เอง  จึงขอทูลเชิญพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
ตรัสวา่  “การหาโอกาสนาํความรู้ภาคทฤษฎี มาลงมือปฏิบติักดี็  การฝึกหดัปฏิบติังานเพ่ือใชแ้รงงาน  
ใชฝี้มือ ใชค้วามละเอียดถ่ีถว้นก็ดี  เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง  และตอ้งกระทาํมิให้นอ้ยกว่าภาคทฤษฎี   
เพราะว่า  การศึกษาภาคน้ีมีประโยชน์  สร้างเสริมปัจจยัสําคญัของชีวิตในดา้นความขยนัขนัแข็ง  
ความเขม้แขง็  ความอดทนพยายาม  ความละเอียดรอบคอบของบุคคลไดอ้ยา่งมากท่ีสุด  ผูท่ี้ปกติทาํ
อะไรดว้ยตนเองจะเป็นผูมี้อิสระไม่ตอ้งพึ่ง  ไม่ตอ้งอาศยัผูใ้ด  จะตอ้งไม่รอคอย  ไม่ตอ้งผดิหวงั          
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   จะไดรั้บผลสาํเร็จสมใจนึกเสมอไป  ท่านทั้งหลาย  จึงควรตั้งใจแสวงประโยชน์จากการ
ปฏิบติัใหจ้งได.้...” 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบสอนเน้ือหาใหม่น้ี ยึดหลกัการสอนความรู้โดยการ
ทบทวนความรู้เดิม  เพื่อเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีดี  (สุกรี รอดโพธ์ิ,  
2535 : 4-7) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์               
ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย ประเภทเน้ือหาใหม่ข้ึนมาเป็นภาษาเกาหลี  ซ่ึงปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงต่อ 
แรงงานไทยท่ีจะทํารายได้กลับสู่ประเทศ  รวมทั้ งการขาดแคลนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสอน                 
ไม่เพียงพอกบัตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน และทาํให้ผูเ้รียน   
ซ่ึงเป็นแรงงานไทย เกิดความรู้  ความเขา้ใจดว้ยตนเอง และเป็นการศึกษาแบบต่อเน่ือง  จึงไดจ้ดัทาํ
การวิจยัเชิงพฒันาข้ึนในหวัขอ้วิทยานิพนธ์  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะ
การส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี
ตามระบบการจา้งงานอีพีเอสข้ึนมา   
 
คาํสําคญั 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัในการแกปั้ญหา  จึงตอบคาํถามการวิจยั   3  W   1   H   ดงัน้ี 
 WHY  :    นโยบายระหว่างประเทศดา้นแรงงานของรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลเกาหลี  
กาํหนดใหค้นงานตอ้งผา่นการสอบภาษาเกาหลี   และเรียนภาษาเกาหลี  150  ชัว่โมง 
 WHO  :     1.  คนงานไทยอายรุะหวา่ง   20 -40  ปี    มีความรู้ขั้นตํ่าประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2.  ครูผูส้อนต่างประสบการณ์  ต่างวฒิุทางครู และไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 3.  ผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตเอกสาร   ตาํราเรียนภาษาเกาหลี 
 WHAT :   ตอ้งการพฒันาเน้ือหา  บทเรียนให้ทนัสมยัทดัเทียมนานาประเทศ                            

ดว้ยคอมพิวเตอร์รูปแบบของส่ือประสมมลัติมีเดีย 
 HOW :     สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย   หน่วยการเรียนรู้ละ  30   นาที 
 จากการตอบคาํถามการวิจยัขา้งตน้   ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีมีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย    ประเภทเน้ือหาใหม่ข้ึนมาเป็นภาษาเกาหลี  ซ่ึงปัจจุบัน                    
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแรงงานไทยท่ีจะทาํรายไดสู่้ประเทศ   รวมทั้งการขาดแคลน บุคลากรท่ีทาํ
หนา้ท่ีสอนไม่เพียงพอกบัตลาดแรงงาน   เพื่อเป็นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียน การสอนและ            
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ทําให้ผู ้เ รียน  ซ่ึงเป็นแรงงานไทยเกิดความรู้   ความเข้าใจด้วยตนเอง   และเป็นการศึกษา 
แบบต่อเน่ือง  จึงไดท้าํการวิจยัน้ีข้ึนมา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือ
ความหมายภาษาเกาหลี  สําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี                
ตามระบบการจา้งงาน อีพีเอส 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร  
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี   คือ   คนงานไทยท่ีเตรียมตวัไปทาํงาน
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  ้ ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส  ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี  เม่ือวนัท่ี  25  มิถุนายน  2547  จาํนวน  73   คน   
   1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  คือ  คนงานไทยท่ีเตรียมไปทาํงานใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส  ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลเกาหลี  เม่ือวนัท่ี  25  มิถุนายน  2547   จาํนวน  38  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ประกอบดว้ย 
  2.1.1  แผนการสอนทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง สระภาษาเกาหลี  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง พยญัชนะภาษาเกาหลี  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง การประสมคาํ และการอ่านออกเสียง  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ตวัสะกด  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง การเขียน  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมาย  
   2.1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษา
เกาหลี โดยบรรจุลงบนแผน่ซีดี (CD  Training) 
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       2.2  แบบทดสอบยอ่ยประจาํหน่วยการเรียนรู้หรือแบบทดสอบทา้ยบท   เป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั มีทั้งหมด  6   ชุด  แบบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก จาํนวน  60  ขอ้  ใชท้าํการทดสอบ
ระหวา่งการเรียนประจาํหน่วยการเรียนรู้   หน่วยละ 10  ขอ้  
  2.3  แบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
เป็นขอ้สอบแบบปรนยั แบบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก มีทั้งหมด  3  ชุด จาํนวน  50  ขอ้  แบ่งเป็น
แบบทดสอบทกัษะการฟัง  จาํนวน  10  ขอ้  แบบทดสอบการอ่านและการพดู จาํนวน  20   ขอ้ และ
แบบทดสอบทกัษะการเขียน  จาํนวน  20   ขอ้ 
  2.4  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการสอน  แบบทดสอบทา้ยบทเรียน และ
แบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลีเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
  2.5  แบบประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  3.1  ผูว้ิจยัไดไ้ปศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ เพื่อการวิจยั
สาํหรับชาวต่างชาติ  ณ  มหาวิทยาลยัยอนเซ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้(The Institute 
for Training Korean Language Instructor : The Institute of Language Research and Education 
Yonsei  University) ระหวา่งวนัท่ี  30  สิงหาคม  2549  ถึงวนัท่ี  19  กนัยายน  2549  
   3.2  สร้างแผนการสอน เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี ซ่ึงเนน้กระบวนการ
ทกัษะ 4  ทกัษะ  คือ  ทกัษะการฟัง  ทกัษะการพูด  ทกัษะการอ่าน  และทกัษะการเขียน  เป็น
แผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  นาํไปทดลองใชก้บัคนงานไทยท่ีเตรียมตวัเดินทางไป
ทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  35  คน   ระยะเวลา  20  ชัว่โมง  เพื่อ
ทาํการทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน   
 3.3  สร้างแบบทดสอบยอ่ยประจาํแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบ                  
ทา้ยบทเรียน 
  ชุดท่ี 1 เร่ือง สระภาษาเกาหลี ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 2 เร่ือง พยญัชนะเกาหลี ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก 
จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 3 เร่ือง การประสมคาํและการอ่านออกเสียง  ขอ้ทดสอบแบบปรนยั  ชนิด
เลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 4 เร่ือง ตวัสะกด ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 
                             ชุดท่ี 5 เร่ือง การเขียน ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4   ตวัเลือก จาํนวน 
10  ขอ้ 
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  ชุดท่ี 6 เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมาย ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ                 
4  ตวัเลือก    จาํนวน 10 ขอ้ 
  3.4  สร้างแบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี สาํหรับใชเ้ม่ือส้ินสุด 
การเรียนการสอน เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 3 ชุด  มีทั้งหมด 50  ขอ้ 
ดงัน้ี 
   ชุดท่ี 1 แบบทดสอบทกัษะการฟัง (ฟังเสียงจากเทป/CD) ขอ้ทดสอบแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ  4   ตวัเลือก  จาํนวน  10   ขอ้ 
   ชุดท่ี 2 แบบทดสอบทกัษะการอ่านและการพูด ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4   ตวัเลือก  จาํนวน  20   ขอ้  
   ชุดท่ี 3 แบบทดสอบทกัษะการเขียน ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4   
ตวัเลือก  จาํนวน  20   ขอ้ 
   นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความยากง่าย ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20  ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนั( Kuder-Richardson  - 20) 
  3.5  การออกแบบบทเรียนช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมาย               
มีขั้นตอน  ดงัน้ี 
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียสอนเน้ือหาประกอบด้วย
โครงสร้างสาํคญั  4  ส่วน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

ส่วนนาํ ส่วนเสนอเน้ือหา 
ส่วนคาํถามและการฝึก 

ส่วนประเมินและเสริมการเรียนรู้ 

จบการเรียน 

ส่วนทดสอบ
ความรู้ 
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 3.6   ผูว้ิจยันาํเสนอแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ท่ีใชส้าํหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรม
วิชาการและแบบประเมินแผนการสอน  แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวดั
ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศ
เกาหลีตาม  ระบบการจา้งงานอีพีเอส  กบัผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ในการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง  และผูท้ ําการวิจัยนําเสนอแผนการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย                 
เพื่อการศึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์จาํนวน  2  ท่าน  พิจารณาตามองคป์ระกอบดา้นเน้ือหา 
ภาพ  ภาษา  เสียง  ตวัอกัษรและการเลือกสี    ตลอดจนเทคนิคการนาํเสนอและการจดัการบทเรียน
โดยหาค่าความตรงเชิงโครงสร้างโดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การจดักระทาํขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   4.1  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์  80/80   และสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
  คร้ังท่ี  1  การประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึง   ประเมินจากคนงานไทย จาํนวน  3  คน  โดย
ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อน เป็นการประเมิน  เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไป
ทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส  โดยการบนัทึก การสังเกต การ
สัมภาษณ์  ดา้นเน้ือหา  เสียงบรรยาย  และดา้นเทคนิค  ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียน
การสอนจริง 
  ผลของการหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  พบว่า  ผูเ้รียนซ่ึงไม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน  สามารถเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือถ่ายทอด 
สาระความรู้ นําเสนอเน้ือหา  แต่ละบทเรียนในลกัษณะของตวัอกัษร  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว            
บทเพลงและเสียง  จดัวางไวต้ามความเหมาะสมของเน้ือหาบทเรียน  โดยมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  
และบทเรียนสามารถใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  และทราบผลการวดัผลและประเมินผลทนัที 
  จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนพบขอ้บกพร่อง 
  1.  ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้   กาํหนดให ้ 30  นาทีนั้น นอ้ยเกินไป 
  2.  ภาพและเสียงประกอบขอ้ความมีความผดิพลาดอยูบ่า้ง 
  3.  ดนตรีท่ีใชป้ระกอบบทเรียน  ทาํใหผู้เ้รียนเครียดมากข้ึน  ถึงกบัเวียนศีรษะ 
  4.  ผูเ้รียนไม่มีความรู้เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อน  ขาดทกัษะในการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
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ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้บกพร่องต่าง ๆ   ท่ีพบนําไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องและเหมาะสม   ตามข้อแนะนําของผู ้เ ช่ี ยวชาญ   หลังจากแก้ไข   ปรับปรุงแล้ว                             
จึงนาํบทเรียนไปประเมินคร้ังท่ี   2  ต่อไป 
  คร้ังท่ี  2  การประเมินแบบกลุ่มเลก็  เป็นคนงานไทย  จาํนวน  10  คน  โดยไม่มีความรู้
ภาษาเกาหลีมาก่อน    มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพเบ้ืองตน้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานใน
ประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส โดยใชแ้บบทดสอบย่อยประจาํหน่วยการเรียนรู้             
เป็นขอ้สอบแบบปรนยั   ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  คะแนนเตม็ 60 คะแนน   มี  6  หน่วยการเรียนรู้  
มีทั้งหมด   6 0  ขอ้  และแบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  เม่ือส้ินสุดการเรียนการ
สอนเป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 3 ชุด  มีทั้งหมด  50  ขอ้  50  คะแนน  
  ผูว้ิจยัพบขอ้บกพร่อง เร่ือง  เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  5   และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6   
จึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหม่ ดงัน้ี 
  1.  เพิ่มเติมภาพความหมายของคาํศพัทใ์นแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 5 
 2.  เพิ่มเติมคาํศพัท ์ และความหมายในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  ทกัษะการส่ือความหมาย
ภาษาเกาหลี โดยบรรจุลงในแผน่ซีดี 
 3.  ขอ้ดี ไม่จาํกดัระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียน  
 คร้ังท่ี  3  การประเมินภาคสนาม   เป็นคนงานไทย  จาํนวน  25  คน  ไม่มีความรู้ภาษา
เกาหลีมาก่อน ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินโดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  25  คน  โดยไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อนให้ทาํการประเมินจาก
แบบทดสอบประจาํหน่วยและแบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลีหลงัส้ินสุด          
การเรียนการสอนโดยไม่จาํกดัเวลาในการทดลอง   แลว้นาํผลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนตามเกณฑ ์  80/80   ปรากฏวา่  ผลของประสิทธิภาพเป็น   82.60/81.12    ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 
ผลการวจัิย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียม
คนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน อี พี  เอส  ท่ีสร้างข้ึนมา 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี    และประสิทธิภาพเป็น  82.60 /  81.12 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

70 

อภิปรายผล 
 จากการวิจยั เร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษา
เกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน          
อี พี  เอส  ท่ีสร้างข้ึนมา มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี  และประสิทธิภาพเป็น 82.60 /  81.12  และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยให้ผูเ้รียนสนใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนในบทเรียนมากข้ึน  เน่ืองจากบทเรียนมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย  ส่งผลให้
บทเรียนน่าสนใจ  มีการเสริมแรงให้กบัผูเ้รียนเม่ือตอบคาํถามในแต่ละขอ้ในแบบทดสอบทา้ยบท  
ผูเ้รียนทราบผลคะแนนทนัที  สามารถทบทวนความรู้  ความเขา้ใจของบทเรียนอีกคร้ัง  หรือ
ยอ้นกลบัไดจ้นกวา่จะเขา้ใจบทเรียน  และบทเรียนมลัติมีเดียน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจเรียนได้
อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน พบว่าถา้ผูเ้รียนมีพื้นฐานการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อน  เช่น  การใชแ้ผ่นซีดี            
การใชเ้มาส์  การออกจากโปรแกรม  จะเรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจเร็วข้ึน  และยงัพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียน้ี  มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียน ท่ีเป็นคนงานไทย          
ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อน  กระบวนการสอนเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี
พื้นฐานการศึกษา เพศ และวยัท่ีแตกต่างกนั หน่วยการเรียนร◌ู◌้ทั้งหมดมีความเหมาะสมในการ
แกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  ผูส้อน  และสามารถพฒันาคนงานไทยให้มี
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การส่ือความหมายและการใช้
คอมพิวเตอร์  ซ่ึงนําไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ  และระบบส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการยกระดบัการสร้างโอกาสในการ   
จา้งงาน และการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนระดบัรากหญา้ การลดความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึง
สารสนเทศ  และความรู้  รวมถึงการสร้างโอกาสทางดา้นการศึกษา  และทกัษะแรงงานความรู้
ให้กับพลเมืองไทย  เพื่อสร้างรายได้ และนําเงินตราเขา้สู่ประเทศไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎี
ของครอนบคั (Lee  J  Cronbach)  และทฤษฎี   Big Six  Skills  โดยแบ่งบทเรียนเป็นหน่วยยอ่ย  
ช่วงเวลาการศึกษาอยูท่ี่ผูเ้รียน มีการตรวจสอบคุณภาพ  และไดข้อ้บกพร่องมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข  นอกจากน้ี ยงัพบว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฏีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ ทฤษฎี               
การเรียนรู้ของธอร์นไดค(์Thorndike)  เป็นกฎของความพร้อม (Readiness) ผล (Effect)   การฝึกฝน 
(Exercise)  ตอบสนอง  (S-R  Theory)  และทฤษฏีการวางเง่ือนไขในแบบการกระทาํ  (Operant 
Conditioning) ของสกินเนอร์   (Skiner)  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ทวีศกัด์ิ  ปานเทวญั 
(2547)  พบว่า ขั้นการออกแบบ (Instructional  Design) โดยแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้  มีการ
นาํเสนอโดยใชข้อ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  เสียงบรรยายดนตรี แบบทดสอบทา้ยบทเรียนการ
เรียนรู้ (Instruction  Development) นาํเน้ือหาท่ีมีอยูใ่นรูปของ  Story  Board  ใหบุ้คลากรท่ีมีความ 
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พฒันาโปรแกรมการเรียนตามความตอ้งการของผูว้ิจยัแลว้ประยุกต์ใช้  (Instructional  
Implementation) ในความควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์  
ประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามในส่วนนาํของบทเรียน  เน้ือหา   การใชภ้าษา  การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน  ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย และการออกแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1.1  ครูผูส้อนท่ีไม่มีทกัษะการสอนภาษาเกาหลีหรือต่างประสบการณ์ แตกต่างวุฒิ
ทางการศึกษา  ควรศึกษาแผนการสอนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ทุก ๆ หน่วยการเรียนรู้  เพื่อทาํความ
เขา้ใจกบัสาระสาํคญั  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคป์ลายทาง  จุดประสงคน์าํ
ทาง เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและประเมินผล  
ก่อนทาํการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เพื่อเตรียมแกปั้ญหาการเรียนการสอนไว้
ล่วงหนา้ 
 1.2  ครูผูส้อน  ควรใหค้าํแนะนาํวิธีการเรียน  และการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อนท่ีผูเ้รียน
จะลงมือเรียนด้วยตนเอง  และครูผูส้อนตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด  คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
ควบคุมการสอบแบบฝึกทกัษะการส่ือความหมายจนเสร็จส้ิน 
  1.3  ผูเ้รียนซ่ึงเป็นแรงงานไทย  บางคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก่อน ควรศึกษา
วิธีการใชแ้ผน่ซีดี  การใชเ้มาส์  การเขา้-ออกโปรแกรม  ตลอดจน  การยอ้นกลบัขอ้มูลใหเ้ขา้ใจก่อน
ลงมือศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียดว้ยตนเองต่อไป  ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  1.4  ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อ และเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและครูผูส้อน หรือสถาบนัการสอน
ภาษาเกาหลีต่างๆ   ท่ีอยูใ่นอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบ Synchronous Learning Network        
ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียน  ณ  สถานท่ีใดก็ได ้  เวลาใดก็ไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้รียนแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction)  กบัเพื่อน กบัครูผูส้อน  และกบัสถาบนัทางภาษาท่ีสอนภาษาท่ีสนใจได ้ ซ่ึง
อาจจะอยูใ่นรูปแบบมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นอินเตอร์เน็ต  หรือการพบปะกนัจริง (Face to Face) 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
  ผูว้ิจยัมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํคญัของการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของอิน  ซิก  จงั  ในส่วนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในการสอนภาษาเกาหลีชั้นสูง 
การสนทนาในภาษาเกาหลี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของเชษฐพงศ ์ คลองโปร่ง  ในการนาํเอา 
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เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีข้ึน  จึงมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไปดงัน้ี 
 2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ก็คือครูผูส้อนตวัต่อตวัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
ก่อนลงมือสร้างบทเรียนข้ึนมา  ควรตั้งวตัถุประสงค์ของผูเ้รียนดา้นความรู้  การสํารวจทกัษะท่ี
จาํเป็นต่อผูเ้รียน  ตลอดจนทศันคติ  การนาํผลจากการศึกษาในซีดีไปใชว้่าสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนหรือไม่  มากนอ้ยประการใด 
  2.2  เน้ือหาในการนาํมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ควรเป็นเน้ือหาวิชาชีพ 
สาํหรับยกระดบัแรงงาน ให้พฒันาทดัเทียมกบัตลาดแรงงานโลก เช่น เน้ือหาวิชาชีพ และเทคนิค
ช่าง   วิชางานบา้น   งานปูน   งานก่อสร้าง งานเกษตรและปศุสัตว ์  งานประมง  งานอุตสาหกรรม   
หรืองานบริการต่าง ๆ  ท่ีตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานไทย 
  2.3  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ในดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั เพื่อ 
การทาํงานของแรงงานไทย  ภายใตก้ฎหมายแรงงานของประเทศนายจา้งท่ีทาํสญัญาจา้งกบัแรงงาน
ไทย   หรือกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานในต่างประเทศ 
  2.4 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในดา้นภาษาอ่ืนๆ  อีก เช่น 
ภาษาจีน   ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษารัสเซีย  ภาษาแขมร์  ภาษายาวี   ภาษาพม่า  ภาษาเวียดนาม  ภาษาอินเดีย 
และภาษาอาหรับ   ท่ีมีความจาํเป็นต่อสภาพความมัน่คงทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทย  ประเทศเพื่อนบา้น  หรือภาคพื้นเอเชีย  ตามทฤษฎี  Net  Work  Theory   สาํหรับ
สังคมไทยมีอิทธิพลมากพอสมควร   เพราะแรงงานไทยส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในเร่ือง
ภาษาการส่ือความหมาย (นิคม  จนัทรวิทูร, 2544 : 195-197) ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวทิยาศาสตร์   
  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6   

THE  DEVELOPMENT  OF  COMPUTER  ASSISTED  INSTRUCTION   
IN  SCIENCE  ABOUT   ELECTRIC  CIRCUIT  FOR    PRATHOMSUKSA   

VI  STUDENTS 
 

1) ชยาภรณ์   พิมพิสาร  1) ชาตรี  เกิดธรรม 1) อุษา   คงทอง 
1) Chayaporn   Pimpisan   1) Chatree  Kerdtham  1) Usa   Kongthong 

 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เร่ือง วงจรไฟฟ้า ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80    กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัในเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั     ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 30  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1)  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง วงจรไฟฟ้า  2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เร่ือง วงจรไฟฟ้า  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent  Samples) 
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 1.    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.58/ 82.89  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 
              2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี  6  ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  .05 
 
 
 
 
 
 

1)   หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
This  research  purpose  was   to  develop  the efficient  Computer  Assisted  Instruction  

in Science  about  Electric  Circuit for   Prathomsuksa  Six   Students  based  on  the  standard  of  
80/80.   

The  samples  in  this  research were  30  prathomsuksa  six  students at 
Anubansriaranyothai   studying  in  the   second   semester  of  the  ademic  year  2008.  The  
research  instruments  were    1)  Computer  Assisted  Instruction  in  Science of  Electric  Circuit.  
2)  The  Achievement  Test.    Data were analyzed  using   percentage,  mean,  standard  deviation 
and  t-test    dependent  samples. 

The  results  were  as  follow. 
1.The  Computer  Assisted  instruction  in Science  about    Electric  Circuit   had the  

efficiency  higher than  80/80  criteria (81.58/ 82.89)  
2. The  Prathomsuksa  Six  Students after learning the electric  circuit  by  using  

Computer  Assisted Instruction  in Science  had   the  post  test   scores   higher  than  that  of  the  
pretest scores  at   significance level of  .05.   
 
ความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ  เน่ืองจาก 
คอมพิวเตอร์มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา  มีการนาํมาใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้นการบริหารจดัการดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร  รวมทั้งดา้นการศึกษาซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ  มากยิง่ข้ึน  “คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน”  มาจากภาษาองักฤษว่า  Computer  -  Assisted  -  Instruction  (CAI)        ซ่ึงราชบณัฑิตยสถาน
บญัญติัศพัทเ์ป็นภาษาไทยวา่   “การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย”     พรเทพ  เมืองแมน  (2544 : 17)   

ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
ช่วงชั้นท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั  มีคะแนนเฉล่ีย  
46.21  ระดบัสังกดั   47.59  ระดบัประเทศ 49.57  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน โดยเฉพาะสาระท่ี  5  มาตรฐานท่ี  ว5.1 คะแนนเตม็  15.00  ระดบั
โรงเรียน  7.23  ระดบัสังกดั   7.09  ระดบัประเทศ  7.37  ทั้งน้ีปัญหาอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากครูผูส้อน 
หรืออาจเกิดจากผูเ้รียนเอง 
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                    บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งสูงจากครูผูส้อนและ
นกัการศึกษาทั้งหลายเน่ืองจากสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะส่ือประสม (Multimedia)  เช่ือว่า
น่าจะช่วยให้บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหาก
บทเรียนดงักล่าวไดรั้บการออกแบบและพฒันา  ตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างถูกตอ้ง  และเป็น
ระบบโดยอาศยัศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหนือส่ืออ่ืน  ๆ  ช่วยใหส้ามารถนาํเสนอบทเรียนไดอ้ยา่ง
น่าสนใจ  และมีความเป็นรูปธรรมสูง  มีความสมจริงในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัของจริงมากท่ีสุด  
ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนอย่างต่อเน่ืองมีความพอใจท่ีจะเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกับ
หลกัการของการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  (Individualized  Instruction)  อนัเป็นการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  และช่วยแกไ้ขปัญหาของการจดัการเรียนรู้
เป็นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัได ้ ซ่ึงเป็นปัญหา
สาํคญัของการเรียนการสอนอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและในอดีตท่ีผา่นมา (พรเทพ  เมืองแมน, 2544  :  3-4)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดิศกัด์ิ  สาคมิตร  (2544  :  98)  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองงานไฟฟ้า
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  และหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองงาน
ไฟฟ้าแลว้ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปเฉล่ียร้อยละ  87  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ
ท่ีทนัสมยัส่งเสริมการเรียนรู้แบบเอกคัตาบุคคล  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จาํกดัเวลา
และสถานท่ี  สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการและรวดเร็วตามความสามารถของแต่ละบุคคล  วิธีการ  
และขั้นตอนการนาํเสนอเน้นให้มีรูปแบบเหมือนกับการเรียนกบัครูโดยตรง  ผูเ้รียนสามารถศึกษา
ทบทวนไดต้ามตอ้งการโดยไม่มีขีดจาํกดั  ในเน้ือหาแต่ละหัวขอ้จะมีคาํถามและแบบฝึกหัดเพื่อให้
ผูเ้รียนไดท้ดสอบตวัเอง  และทราบความกา้วหนา้ทางการเรียนของตนเองเป็นระยะ  ๆ  ตลอดเน้ือหา  ทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดการแข่งขนักบัตวัเองกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

ปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลกัษณะเป็น
โปรแกรมสาํเร็จรูป หรือท่ีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ 
CAI) ท่ีถือไดว้่าเป็นส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยผูเ้รียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอตัราการเรียนรู้ โดยไม่
ตอ้งรอหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ กนักบัเพื่อนในห้องเรียน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีครู 
สามารถทบทวนไดเ้องตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได ้ซ่ึงในหอ้งเรียนมกัจะพบ
ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้นความรู้ไม่เท่ากนั มีความเขา้ใจในบทเรียนไม่พร้อมกนั ผูเ้รียนท่ีมีความรู้
มากกว่าจะเขา้ใจในบทเรียนไดเ้ร็วแต่ก็ตอ้งรอเพื่อน ๆ ท่ียงัเรียนไม่เขา้ใจก็จะทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย
หรือขาดความสนใจดงันั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไดดี้ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การนาํเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นส่ือการสอนจะทาํ 
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ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการนาํเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นส่ือการสอนจะทาํ
ให้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของผูเ้รียน โดยไม่ตอ้งรอหรือเร่งให้ทนัเพื่อน และถา้ผูเ้รียนไม่
เขา้ใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลบัไปเรียนซํ้ าได ้ซ่ึงในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง วงจรไฟฟ้า ทราบดีว่าในการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนเป็นการยากท่ีจะใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดท้นักนั โดยเฉพาะเร่ือง ท่ีนกัเรียนมกัจะ
มีปัญหาในการเรียน เน่ืองจากทาํความเขา้ใจยาก ตอ้งอาศยัจินตนาการสูง จากเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงทาํ
ใหผู้ว้ิจยัสนใจสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
วงจรไฟฟ้าข้ึนมา  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
คาํสําคญั 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาการวจัิย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เ ร่ือง 
วงจรไฟฟ้าข้ึน  เพื่อให้ไปใช้ในส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีการพฒันาท่ีดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์   เร่ืองวงจรไฟฟ้า  สาํหรับนกเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  
วงจรไฟฟ้า   ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง และไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตะวนับูรพา   

สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2   ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2551  จาํนวน  17  
โรง   จาํนวน  863  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอนดงัน้ี 
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      1.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองกลุ่มเลก็  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
บา้นหนองเทา  สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 กาํลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2551  โดยเลือกนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง   ปานกลาง  และเรียนอ่อน  จาํนวน  3  คน  

      1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองกลุ่มยอ่ย  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
บา้นหนองเทา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2    ท่ีกาํลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2551  จาํนวน  2  คน   ปานกลาง  จาํนวน  3  คน   และเรียนอ่อน  จาํนวน  2  คน  รวม
จาํนวน  7  คน   

       1.3  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชท้ดลองภาคสนาม  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รงเรียน
อนุบาลศรีอรัญโญทยั   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2    ท่ีกาํลงัเรียนอยูภ่าคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2551 1 ห้องเรียน  จาํนวน  30  คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling)  จาก  3  หอ้งเรียน  จาํนวน  90  คน  

2.  ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา 
         2.2   ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                    2.3  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ประกอบดว้ย  
      3.1  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า   
     3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ือง วงจรไฟฟ้า  ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  ซ่ึงเป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้   
4.  ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

                  4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ
ทดลองคร้ังน้ี   เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วง
ชั้นท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเสนอเน้ือหา  ดว้ย
โปรแกรม  Authorware 7    เพื่อเสนอเน้ือหา (Tutorial)  และประเภทฝึกฝนและปฏิบติั  (Drill and 
Practice)  จาํนวน 12 ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้ิจยัมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี   

      4.2  ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   พุทธศกัราช  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เร่ือง 
วงจรไฟฟ้า  เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้   เน้ือหา  วิธีการสอน  การวดัและ
ประเมินผล กาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  โดยยดึมาตรฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
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วิทยาศาสตร์  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช  2544    วิเคราะห์เน้ือหา
แยกเป็นหน่วยยอ่ย  จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง วงจรไฟฟ้า   แบ่งออกเป็น  4    เร่ืองยอ่ย  คือ   

หน่วยยอ่ยท่ี  1   สมบติัของตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า   
หน่วยยอ่ยท่ี  2   วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย      
หน่วยยอ่ยท่ี  3   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน   
หน่วยยอ่ยท่ี  4   แม่เหลก็ไฟฟ้า     
ออกแบบบทเรียนและเขียนบท  (Script)  โดยใชเ้น้ือหาท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้จดัทาํเป็นแผน่

เร่ืองราว (Storyboard)  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรไฟฟ้า 
วิธีหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

    (1)  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน  แลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดร.วีระพงษ ์ แสง – ชูโต   และอาจารยท์วีศกัด์ิ  ปานเทวญั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดา้น
หลกัสูตรและการสอน  และดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ศน.ไพบูลย ์ ประเสริฐสรรค ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น ส่ือ  นวตักรรม   และเทคโนโลยทีางการศึกษา   ศน.ประเสริฐศรี  ศรีวิลยั  และอาจารยก์ลัยา  
ทองทศ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนและสร้างเคร่ืองมือวดัผล   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เพื่อ
ตรวจสอบ  แกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา สํานวนภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของคาํถาม   จาํนวน  40  ขอ้  แต่ละขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยใชเ้กณฑ ์ 
IOC ตั้งแต่  0.5 ข้ึนไปจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ
ดงัน้ี การประเมินของ (ลว้น  สายยศ  และองัคนา  สายยศ  ,  2538 : 198)  
    คะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามจุดประสงค ์              
                                                     มีความตรงเชิงเน้ือหา 
   คะแนน  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งตามจุดประสงค ์
                                                     มีความตรงเชิงเน้ือหา 
    คะแนน -1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดไ้ม่สอดคลอ้งตามจุดประสงค ์
                                                      มีความตรงเชิงเน้ือหา 

บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้  คาํนวณ IOC นาํแบบทดสอบท่ีไดรั้บการ
ตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์   IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) และนาํขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปจาํนวน 30 ขอ้  มีขอ้สอบท่ีมีค่า  
IOC  นอ้ยกวา่  0.5  จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดต้ามเกณฑ ์
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  (2) นําแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์  และปรับปรุงแก้ไขบางข้อตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  30  ขอ้  และนาํมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมาตรฐานการท่ีเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ท่ี คาดหวงั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

5.  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยวิทยาศาสตร์  เร่ือง 

วงจรไฟฟ้า  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยนาํไปทดลองวิจยัและพฒันาบทเรียนกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั  อาํเภออรัญประเทศ  สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์ 80/80  
     5.1  สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     5.2    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลส่ือความหมายตรงกนั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทางสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 N    แทน  จาํนวนของนกัเรียน 

 
−

Χ      แทน  ค่าเฉล่ีย 
 S.D  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  E1    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  E2   แทน  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
  ของนกัเรียน 
   t       แทน  ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
   *       แทนมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล          
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัขอนาํเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

       ตอนท่ี  1  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80 /80 
       ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง  วงจรไฟฟ้า สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
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ผลการวจัิย 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เร่ือง วงจรไฟฟ้า สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน   มีประสิทธิภาพ  81.58 
/82.89  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ  80/80    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิทยาศาสตร์  เร่ือง  วงจรไฟฟ้า   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6    หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง วงจรไฟฟ้า สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามลาํดบัได้
ดงัน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์   เร่ือง วงจรไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพ  81.58 /82.89 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 
1ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ    
81.58  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าร้อยละ  82.89   ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้80/80   

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ท่ีสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิทยาศาสตร์  เร่ือง วงจรไฟฟ้า   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6    หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  2   

    ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไดผ้่านการประเมิน

คุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  อีกทั้งผ่านการหาประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์   80/80  และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียน   ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  จึงถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพทาํให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชาตรี  เกิดธรรม  (25442: 221)  พบว่า  
ส่ือคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.  บทเรียนท่ีออกแบบเป็นแบบสาขา  ตามแนวความคิดของกลุ่มปัญญานิยมทาํใหผู้เ้รียน
มีอิสระมากข้ึน ในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน โดยท่ีผูเ้รียน
ทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั  โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไป 
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นั้นจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน  เป็นสาํคญัเป็นการ
นาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะแตกก่ิง  กล่าวคือ  เป็นการแตกก่ิงกา้นสาขาออกไป  จากจุดหน่ึงแตก
ก่ิงกา้นสาขาออกไปเป็นจุดยอ่ย  จากจุดยอ่ยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็นจุดยอ่ย ๆ  การจดัระเบียบ
เน้ือหาในลกัษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างภายในของมนุษย ์ ซ่ึงการออกแบบใน
ลกัษณะน้ี จะทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลกัษณะเส้นตรง  เพราะผูเ้รียนจะสามารถเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบฝึกหัด  
หรือแบบทดสอบตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตน ( ถนอมพร  ( ตนัพิพฒัน์ ) 
เลาหจรัสแสง, 2541.) 

3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีภาพสีสดใส  ภาพเคล่ือนไหวท่ีให้ภาพและเสียงท่ี
ต่ืนเตน้  ช่วยเร้าความสนใจท่ีมีต่อบทเรียน   และมีปฏิสมัพนัธ์ของบทเรียนกบัผูเ้รียนทาํใหเ้กิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2537.)   กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียน
การสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปภาพ กราฟิก ภาพน่ิง 
ตวัอกัษร ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไปมีลกัษณะ
การส่ือสารแบบสองทางผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั   ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
แรงจูงใจของมาโลน ( ถนอมพร ( ตนัพิพฒัน์ ) เลาหจรัสแสง, 2541. ) 
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์เร่ือง  วงจรไฟฟ้า  ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนพบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   น้ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนเน่ืองจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ี สามารถ
นาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวไดค้รบถว้น  น่าสนใจ   ซ่ึงในบทเรียนจะมีตวัอกัษร  ภาพ  กราฟิก  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบ  จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกเร้าความสนใจตลอดเวลา
ในขณะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์    นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของ
ตนเอง   โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล     สําหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  เรียนไม่ทนัเพื่อน
สามารถนําไปใช้ทบทวนบทเรียน  และใช้ในการสอนซ่อมเสริมโดยครูไม่ตอ้งเสียเวลามาสอนซํ้ า  
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  โดยไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี  สามารถเรียนรู้ไดต้ามตอ้งการโดยไม่มี
ขีดจาํกดั  ในเน้ือหาแต่ละหน่วยยอ่ยจะมีแบบทดสอบและแบบฝึกหัดเพื่อให้นกัเรียนไดท้อสอบตงัเอง  
และทราบความกา้วหน้าทางการเรียนของตนเอง  ทาํให้นักเรียนเกิดการแข่งขนักบัตวัเองกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  ควรศึกษาพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ของนกัเรียนก่อนถา้นกัเรียนมีพื้นฐานในดา้น

คอมพิวเตอร์ไม่ดีควรมีการจดัอบรมก่อนเขา้เรียน  เพื่อไม่ใหมี้ปัญหาในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ควรตรวจสอบสภาพของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูเ้รียนอนัเป็นอุปสรรคต่์อการเรียน 
3.  ก่อนทาํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรช้ีแจงและแนะนาํการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นักเรียน   เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะเรียน 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ  หรือในหลกัสูตรอ่ืนๆ  เพื่อนาํไปใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน  และเพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.  ควรมีการติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในดา้นตวัแปรอ่ืนๆ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง ของนํ้ าสกดั

ชีวภาพจากปลา 2) เพื่อศึกษาผลของความเขม้ขน้ เวลาท่ีเหมาะสมในการให้ปุ๋ยทางใบ ของนํ้ าสกดั
ชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดิน  3) นาํผลการวิจยัไปจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้กบันกัเรียนและผูส้นใจในชุมชน   

ผูว้ิจยัไดท้าํการหมกันํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง 
ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา แลว้นาํมาฉีดพ่นกบัผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินดว้ยระดบั 5 ความ
เขม้ขน้ คือ ไม่มีการฉีดพ่น และฉีดพ่นดว้ยความเขม้ขน้ 1% , 2% , 3% , 5% และมีระยะเวลาฉีดพ่นทุกๆ 
7 , 9 , 12  วนั และวดัการเจริญเติบโตดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ ความสูงของตน้ นํ้าหนกั
สด มีการเผยแพร่ความรู้ โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจในชุมชน   

ผลการวิจยั พบวา่ปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ีย จากการวิเคราะห์นํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา มีธาตุ
อาหารหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536 , 28.366 , 25.033  กรัมต่อลิตร ธาตุ
อาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั เท่ากบั 8.876 , 1.876 , 0.957  กรัมต่อลิตร ระดบัความเขม้ขน้
ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา  3%  และระยะเวลาการฉีดพ่นทุกๆ 7 วนั ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินสูงสุด ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 16.80  เซนติเมตร ในดา้น
ความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้ เฉล่ีย เท่ากบั 21.85  เซนติเมตร 
และมีนํ้าหนกัผกัสด  เท่ากบั 15.70  กิโลกรัม   

 
 

 
1) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยองลงกรณ์ 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 ผลการวิจยั พบวา่ปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ีย จากการวิเคราะห์นํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา มี
ธาตุอาหารหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536 , 28.366 , 25.033  กรัมต่อลิตร 
ธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั เท่ากบั 8.876 , 1.876 , 0.957  กรัมต่อลิตร ระดบั
ความเขม้ขน้ของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา  3%  และระยะเวลาการฉีดพ่นทุกๆ 7 วนั ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดินสูงสุด ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 
16.80  เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้ 
เฉล่ีย เท่ากบั 21.85  เซนติเมตร และมีนํ้าหนกัผกัสด  เท่ากบั 15.70  กิโลกรัม   

ในส่วนของการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ   พบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน และมี
ความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมอยูใ่นเกณฑดี์    

 

ABSTRACT 
The  purposes  of this  study  were  to 1) calculate primary  nutrient  elements   and 

secondary nutrient element  quantity  of  fish  bio – extract  2) study the effect of concentration 
and leaf feeding times of fish bio-extract on Brassica (chinensis var.Chinensis.Manst’s) growth 
cultivated by Hydroponics methods, 3) using the   obtained results,  to  workshop  for students 
and interested persons   

The  fish’s Bio-Extract was produced  its primary and  secondary nutrient elements    
were analyzed ,   then sprinkled on Brassica chinensis var.Chinensis plants. The extract’s 
sprinkled concentration were levels varied as ot  1% , 2%,3% and 5% v/v and  the sprinkled time 
also varied at  7 , 9 and 12 days/times.  Moreover, the results were applied in  a on workshop 
Conducted  for students and interested persons. 

The result showed  that nutrients  from fish Bio-extract consists  primarily  ot nutrient 
element : Nitrogen, Phosphorous and Potassium, in amount of 47.536 , 28.366 and 25.033 g/L 
respectively ,   and secondary nutrient element  Calcium, Magnesium and Sulfur, in amount of 
8.876 , 1.876 and 0.957 g/L respectively. The best conditions  for growth of  plant cultivated by 
Hydroponics methods is 7  times  pee   day  sprinkled  with a concentration of 3%v/v. This 
condition provides leaf sized 16.80 x 10.10 cm. plant high 21.85 cm. and fresh weight 15.75 kg. 

Investigation  of Theoretical and practical  Know  age and  preference  know  a dge  and 
preference the  particle  parts  earne  a from  the  workshop  ware  investigated   the  results  
showed inerrant  of  knowledge  and  definable  level  of  preference. 
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ความสําคญัของปัญหา 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของประเทศ ทาํรายไดก้บัประเทศจาํนวนมาก ปัจจุบนั

สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไป แต่ยงัมีเกษตรกรจาํนวนมากยึดอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงเป็น
กระดูกสนัหลงัของชาติ กระบวนการผลิตในอดีตนั้นอาศยัความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสืบต่อกนัมา 
และปัจจุบนัก็มีการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัมีหลายอยา่ง เช่นพนัธ์ุ สภาพดิน 
สภาพอากาศ และการจดัการดูแลรักษา และท่ีขาดเสียมิไดใ้นยุคปัจจุบนัคือ การใชปุ๋้ยและสารเร่ง
การเจริญเติบโต รวมทั้งสารท่ีใชป้้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชดว้ย สารเคมีจึงมีส่วนสาํคญัเพราะมีส่วน
พฒันา สินคา้ทางการเกษตรให้มีคุณภาพดี ดึงดูดผูบ้ริโภค และตรงตามเกณฑม์าตรฐานของสินคา้  
และช่วยเพิ่มปริมาณอีกดว้ย ผลผลิตทางเกษตรกรรมดี  และมีคุณภาพนั้นตอ้งพึ่งพาสารเคมีเป็นหลกั 
ยิง่ความเจริญดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรเจริญข้ึนเท่าไร การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพสูงก็ยิง่มีการใช้
สารเคมีมากยิ่งข้ึนเท่านั้น  สารเคมีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ประเทศไทยตอ้งเสียดุลการคา้ปีละ
มหาศาล ไม่ใช่เฉพาะเงินตราเท่านั้ นท่ีสูญเสีย หากส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อ
สภาพแวดลอ้ม เกิดการเส่ือมสภาพของระบบนิเวศเน่ืองจากเกิดสารเคมีตกคา้งในธรรมชาติ เช่นดิน 
แม่นํ้าลาํคลอง และท่ีสาํคญัสารเคมีบางชนิดยงัส่งผลร้ายต่อเกษตรกรผูเ้พาะปลูก ผูบ้ริโภคผลผลิตท่ี
รับพิษจากสารตกคา้ง เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายทาํให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก 
อนัเป็นผลมาจากการพฒันาสารเคมี 

ปัจจุบนัมีการศึกษาวิจยัยอ้นหลงักลบัสู่ยคุก่อนท่ีจะมีสารเคมีว่าพืชพรรณต่างๆเจริญเติบโต
ไดอ้ย่างไร  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาผลผลิตทางการเกษตร และแกปั้ญหาสารเคมีตกคา้ง ซ่ึง
ผลสรุปโดยรวมพบว่าการใชธ้รรมชาติพึ่งพาธรรมชาติย่อมเกิดผลดีท่ีสุด จนเกิดกระบวนการวิจยั
ศึกษาอินทรียว์ตัถุ และจุลินทรียต่์างๆมาใชใ้นการเกษตรจนประสบผลสาํเร็จและเป็นท่ีรู้จกักนัว่า 
“เกษตรชีวภาพ” อนัเป็นทางเลือกใหม่ของการนาํส่ิงท่ีมีในธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
ส่งผลดีต่อการผลิตสินคา้การเกษตรในรุ่นต่อไป ซ่ึงยงัปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค ลดความเส่ียงต่อ
สารเคมีตกคา้งในร่างกาย จนกลายเป็นกระแสนิยมบริโภคพืช ผกั ผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษ และ
นาํไปสู่การการผลิตสินคา้เกษตรออกสู่ตลาดโลก ตามนโยบายรัฐบาลเรียก “ครัวไทย สู่ครัวโลก” 
(ดิเรก ทองอร่าม,2546 :6)  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากคือธาตุอาหารพืช เพราะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการพฒันาของพืช ซ่ึงพิจารณาจากหลกัเกณฑพ์ื้นฐาน(Criterion of  essentiality) 
ของธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อพืช กล่าว คือ 1)ธาตุนั้นตอ้งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถา้พืชนั้น
ไดรั้บธาตุอาหารอยา่งเพียงพอและจะแสดงอาการผดิปกติเม่ือขาด  2)ถา้ธาตุนั้นจาํเป็นต่อการ 
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เจริญเติบโตของพืชโดยตรงและ  3)พืชจะตอ้งนาํธาตุอาหารนั้นไปใชก้บักระบวนการต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต  ถา้เราควบคุมปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการไดเ้ราก็สามารถทาํให้
พืชเจริญเติบโตได”้(ดิเรก ทองอร่าม, 2546 :6) 
            สําหรับ การปลูกพืชใน “สารละลายธาตุอาหาร”ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการเกษตรไดมี้การ
ปฏิบติักนั 140 ปีมาแลว้ เพื่อเป็นการศึกษาว่าธาตุใดบา้งจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืชซ่ึงวิธีการ
ดังกล่าวในปัจจุบันมีกรนํามาใช้ในการวิจัยอย่างกวา้งขวาง   ความสําเร็จในการปลูกพืชใน
สารละลายธาตุอาหารเป็นขอ้พิสูจน์ว่าหากพืชไดรั้บแสง นํ้ า คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และ
ธาตุอาหารอนินทรียส์ารครบถว้นพืชสามารถเจริญเติบโตไดต้ามวฎัจกัรของพืช เน่ืองจากพืชเป็น
ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารไดเ้อง ( autotrophic organism) และท่ีสาํคญัพืชสามารถเจริญเติบโต
ไดโ้ดยไม่ใชดิ้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่ามนุษยส์ามารถจดัทาํส่ิงแวดลอ้มใหพ้ืชเพื่อทดแทนทุกดา้น
ไดอ้ย่างสมบูรณ์จนพฒันามาเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินซ่ึงถือว่าเป็นศาสตร์ดา้นการผลิตพืชท่ี
น่าสนใจ (ยงยทุธ  โอสถสภา,2544:3) 
       กระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัและความต่ืนตวัเร่ืองของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้มทาํใหค้นมีความ
สนใจ เก่ียวกบัการผลิตและการบริโภคท่ีไม่สร้างความเสียหายต่อสุขภาพ การปลูกพืชไร้ดินเป็น
วิธีการผลิตท่ีสามารถควบคุมการผลิตได ้ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภคปลอดภยั 
มีการปลูกผกัปลอดสารพิษกนัมากข้ึน  มีการผลิตเชิงพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศ และมีการปลูก
ในระบบขนาดเลก็เป็นสวนครัวประจาํบา้นอีกดว้ย ปุ๋ยท่ีใชป้ลูกคือปุ๋ยเคมี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การนาํ
เกษตรอินทรียเ์ขา้มามีส่วนร่วมเพื่อปฏิเสธการใชปุ๋้ยเคมี 
            นํ้ าสกดัชีวภาพ (Bio-extract) เป็นสารละลายท่ีเกิดจากการย่อยสลายเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ส่วนต่างๆของพืชและสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน( anaerobic 
condition) มีจุลินทรียท์าํหน้าท่ีย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลาย 
รวมถึงเอนไซมท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติเพื่อเร่งกระบวนการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว นํ้ าสกดัชีวภาพ
จากปลามีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่านํ้ าสกดัชีวภาพชนิดอ่ืน(สุริยา  สาสนรักกิจ,2544) ซ่ึงมีธาตุ
อาหารท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของพืช สามารถทดแทนสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์ได ้จาก
สาเหตุและปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะผกัปลอด
สารพิษ จึงได้ทาํวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกัดชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัในการ
บริโภคอย่างแทจ้ริง  ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าว จะนาํไปถ่ายทอดผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการณ์
ใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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คาํสําคญั   

ประสิทธิภาพนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา  การปลูกพืชแบบไร้ดิน 
     

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลามีความเก่ียวขอ้งกบั ปริมาณธาตุอาหาร ระดบั
ความเขม้ขน้ ช่วงระยะเวลาฉีดพน่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ฮ่องเตท่ี้ปลูกแบบไร้ดิน 
ในดา้นความกวา้งของใบ ความยาวของใบ ความสูงของตน้ และนํ้าหนกัสดหรือไม่และ มากนอ้ย
เพียงใด 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุ
อาหารรอง ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั ของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา 
         2.  เพื่อศึกษาผลของความเขม้ขน้ของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา และเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ใหปุ๋้ยทางใบ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้  
          3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตดา้น 
ความสูงของตน้ ความยาวของใบ ความกวา้งของใบ และนํ้าหนกัสดของผกักวางตุง้ 

               4.  เพื่อจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดินใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจ   

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอ้มูล เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่       

 1.1  ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการปลูกพืชพื้นไร้ดิน   
 1.2  ศึกษาเอกสาร และขอ้มูลงานวิจยั 
 1.3  ศึกษาประเภทของนํ้าสกดัชีวภาพจากพืช จากสตัว ์และกระบวนการผลิต  
 1.4  ศึกษาปริมาณธาตุอาหารจากนํ้าสกดัชีวภาพ  
 1.5  ศึกษาขอ้มูลผกักวางตุง้ เช่น การปลูก  การใส่ปุ๋ย     

  2.  ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง โดยนาํขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได ้มาคดัเลือก
พืชท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยั และใชว้างแผนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของนํ้าสกดัชีวภาพจาก
ปลาท่ีมีผลต่อการเจริญของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  การทาํนํ้าสกดัชีวภาพจากปลา 
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ชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  การทาํนํ้ าสกัด
ชีวภาพจากปลาและการฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพจากปลา ตามขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

2.1  ศึกษาวิเคราะห์นํ้าสกดัชีวภาพ ดว้ยเคร่ืองมือ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
ปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง ท่ีมีในนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา ท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

2.2  ศึกษารูปแบบและวิธีการวิจยัในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์และโรงเรือนปลูก 
3.   การทดลองในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และโรงเรือนปลูก 

3.1  เตรียมนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา โดยนาํเศษปลาสับละเอียดประกอบดว้ยส่วนหวั 
20%ส่วนหาง 20% ลาํไส้ปลา 20% ครีบปลา 20% และเกลด็ปลา 20% นํ้าหนกั 10 กิโลกรัม มาหมกั
กบันํ้ าตาล 1 กิโลกรัม และกรดฟอร์มิก 250 มิลลิลิตร ลงในถงัหมกั คลุกเคลา้ให้ทัว่ ปิดปากถงั
พลาสติกใหส้นิท เปิดฝาถงัปลาทุกวนัและทาํการกวนใหท้ัว่ วนัละ 1คร้ัง ท้ิงไว ้30 วนั ทาํ 3 ซํ้า 

 3.2   วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา ปริมาณธาตุอาหาร
หลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม 
กาํมะถนั  

4.   ทดสอบภาคสนาม 
4.1  ตรียมนํ้าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีผา่นกระบวนการหมกันานอยา่งนอ้ย 30 วนั  
4.2  เตรียมพื้นท่ีปลูก โรงเรือนปลูกท่ีเหมาะสมกบัการปลูกพืชไร้ดิน 
4.3  เพาะตน้กลา้ โดยนาํเมล็ดใส่ในวสัดุปลูก ท่ีประกอบดว้ยเพอร์ไลตแ์ละเวอร์มิคิว

ไรต ์ทาํใหชุ่้มนํ้ าโดยใชก้ระบอกฉีดนํ้ าพ่นแบบฝอย และวางในแสงแดดรําไรประมาณ 3-5 วนั เมลด็จะ
งอก เม่ือใบท่ี 3 เร่ิมงอกใหปุ๋้ยแบบอ่อนๆ  

4.4  เม่ือตน้อ่อนมีอายคุรบ 2 อาทิตย ์ยกตน้อ่อนลงรางบนโตะ๊ชุดปลูก 
4.5  เติมนํ้าลงเกือบเตม็ถงั ประมาณ 175 มิลลิลิตร เติมสารอาหารพืช A และ B ชนิด

ละ  30 มิลลิลิตร วดัค่าการเหน่ียวนาํไฟฟ้า และวดัค่าความเป็นกรด-เบส ใหไ้ดค่้าตามเกณฑ ์เสียบ
ลัก๊ไฟเพื่อเดินเคร่ืองป๊ัมนํ้ า ยกตน้อ่อนผกักวางตุง้ลงรางปลูก เปล่ียนนํ้ าปุ๋ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง และทาํ
ความสะอาดถงัใหส้ะอาด  

    4.6   ฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาลงในแปลงปลูก โดยแบ่งออกเป็น  3 แปลงปลูก 
 ให้ครบ แต่ละแปลงปลูกมี 5 กลุ่มวิจยั กลุ่มวิจยัละ30 ตน้ กลุ่มวิจยัแต่ละกลุ่มวิจยั ฉีดพ่นดว้ยนํ้ า
สกดัชีวภาพท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มวิจยั 1 ชุดควบคุม ไม่มีการฉีดพ่น  กลุ่มวิจยั 2 ใหค้วาม เขม้ขน้ 
1%  กลุ่มวิจยั 3  ใชค้วามเขม้ขน้2%  กลุ่มวิจยั 4  ใชค้วามเขม้ขน้ 3%  และกลุ่มวิจยั 5 ใชค้วาม
เขม้ขน้ 5%  ตามลาํดบั 
                ในแปลงปลูกแต่ละแปลงมีช่วงเวลาในการฉีดพน่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา  คือ ทุกๆ 
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    ในแปลงปลูกแต่ละแปลงมีช่วงเวลาในการฉีดพน่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา  คือ ทุกๆ 
7 , 9  และ 12  วนั 

    4.7  วดัการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ 
ความสูงของตน้ และหานํ้ าหนกัผกัสดตามช่วงเวลาฉีดพ่น และความเขม้ขน้ของนํ้ าสกดัท่ีแตกต่าง
กนั เม่ืออาย ุ ครบ 45 วนั 
 5.   การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

  5.1  จดัทาํโครงการอบรมเผยแพร่ ความรู้สู่นกัเรียนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
  5.2  รับสมคัรผูส้นใจในการเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ และจดัอบรมวนัท่ี 21 

มกราคม 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น. ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้อบรม 30 คนซ่ึงเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลยัและผูท่ี้สนใจ 

 5.3  การประเมินผลผูเ้ขา้อบรม ก่อนและหลงัการอบรมโดย ใชแ้บบทดสอบท่ีผา่น
การตรวจสอบจากท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ  

 
ผลการวจัิย   

1.   การหาปริมาณธาตุอาหารของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาเรียงจากมากไปนอ้ย พบว่ามี
ปริมาณธาตุ  เฉล่ียเรียงลาํดับจากน้อยไปหามาก  ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกาํมะถนั โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั47.536 , 28.366 , 25.033 , 8.876 , 1.876  
และ 0.957  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั 

2.   การศึกษาความเขม้ขน้และระยะเวลาฉีดพน่นํ้าสกดัชีวภาพ พบวา่ระดบัความเขม้ขน้
ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และความสูงของตน้ เรียงจาก
มากไปนอ้ย  ของผกักวางตุง้มากท่ีสุด คือ 3% , 5% , 2% , 1%  และกลุ่มควบคุม  ตามลาํดบั        
และระยะเวลาฉีดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากสุด เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ฉีดพ่น
ทุกๆ 7 , 9  และ 12 วนั ตามลาํดบั 

3.  ระดบัความเขม้ขน้ท่ีส่งผลต่อนํ้ าหนกัผกักวางตุง้เม่ือายคุรบ 45 วนัมากสุด คือ -3% , 
2% , 5% , 1% และกลุ่มควบคุม ตามลาํดบั  และระยะเวลาการฉีดท่ีดีท่ีสุด คือ  ทุกๆ 7 , 9  และ 12  
วนัตามลาํดบั 

4.  ผลการประเมินหลงัการอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ..01 (ค่าเฉล่ีย 3.67 จาก 5.0) และมีความพึงพอใจในการเขา้รับ การอบรม ในระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.67 อยูใ่นเกณฑ ์ดี 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืช จากนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาดว้ยขั้นตอน

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จาํนวน 3 ซํ้ า นํ้าสกดัชีวภาพจากปลาพบว่า มีปริมาณธาตุอาหารเฉล่ีย 
ธาตุอาหารหลกัมีปริมาณมากกว่าธาตุอาหารรอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการปริมาณธาตุอาหาร
ของพืช คือ พืชมีความตอ้งการปริมาณธาตุอาหารหลกัมากกว่าธาตุอาหารรอง จากการวิเคราะห์พบ
ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากบั 47.536  28.366  25.033 กรัมต่อลิตร  ตามลาํดบั  
ธาตุแคลเซียม  แมกนีเซียม  กาํมะถนั เท่ากบั 8.876  1.876  0.957 กรัมต่อลิตร  ตามลาํดบั  ปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนมีมากสุด ธาตุไนโตรเจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นการเพิ่มขนาดของใบ 
ขนาดของตน้ และความสูงของตน้พืช (สุพจน์  ชยัวิมล .2544 :6) ดงันั้นเม่ือนาํนํ้ าสกดัชีวภาพจาก
ปลามาฉีดพน่ทางใบใหผ้กักวางตุง้ทาํใหผ้กัเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึน 
จากการศึกษาระดบัความเขม้ขน้และระยะเวลาการฉีดพ่นของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต ในดา้นความยาวของใบ ความกวา้งของใบ ความสูงของตน้ ของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบ
ไร้ดิน พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ  3%  และระยะเวลาฉีดพ่นท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
ทุกๆ 7 วนั ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้เฉล่ีย ในดา้นความยาวของใบ เท่ากบั 18.80 
เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 10.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้เฉล่ีย 
เท่ากบั  21.85 เซนติเมตร  เหมาะสมรองมา คือ ฉีดพ่นทุก ๆ 9 วนั  ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย เท่ากบั 17.20 เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย 
เท่ากบั 9.00  เซนติเมตร ในดา้นความสูงของตน้เฉล่ีย เท่ากบั  17.50 เซนติเมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  
คือ ฉีดพ่นทุก ๆ 12 วนั ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้ในดา้นความยาวของใบเฉล่ีย 
เท่ากบั 14.01 เซนติเมตร ในดา้นความกวา้งของใบเฉล่ีย เท่ากบั 7.10  เซนติเมตร ในดา้นความสูง
ของตน้เฉล่ีย เท่ากบั  16.50 เซนติเมตร  ตามลาํดบั จากการเปรียบเทียบการชัง่นํ้ าหนกัผกัสด เม่ืออายุ
ผกัครบ 45 วนั พบว่า ระดบัความเขม้ขน้ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากสุด คือ 3 % 
5%  2%  1%และกลุ่มควบคุม โดยมีนํ้ าหนกัผกัสด เท่ากบั 15.7 , 14.1 , 13.5 , 12.8 , 5.5 กิโลกรัม 
ตามลาํดบั และช่วงระยะเวลาฉีดพ่นท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผกักวางตุง้มากท่ีสุด คือ ฉีดพ่น
ทุก ๆ 7 , 9 และ 12 วนั ตามลาํดบั  จะเห็นว่าระดบัความเขม้ขน้  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(สบณัฑิต  น่ิมรัตน์,2549 :109)  ระดบัความเขม้ขน้ 3% มีปริมาณธาตุอาหารมากสุดในการฉีดพ่น
แต่ละคร้ัง พืชจึงไดรั้บปริมาณธาตุอาหารมากท่ีสุด  พืชจึงเจริญเติบโตมากท่ีสุด  ระยะเวลาการฉีด
พ่นทุกๆ 7 วนั มีจาํนวนคร้ังของการฉีด ถึง 5 คร้ัง ฉีดบ่อยคร้ังท่ีสุด และช่วงระยะเวลาการฉีดพ่นท่ี
สั้นลง ปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชไดรั้บมากท่ีสุด พืชจึง 
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เจริญเติบโตมากท่ีสุด เช่นกนั แต่ผูว้ิจยัพบว่า ปริมาณธาตุอาหารท่ีมากเกินพอส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช คือ พืชมีอาการใบหงิก และมีการเจริญเติบโตท่ีชา้ลง  

ผลการประเมินความรู้และการปฏิบติัการทดลองของผูเ้ขา้รับการอบรมคร้ังน้ี ผูเ้ขา้รับการ
อบรมจาํนวน  30 คน ไดท้าํแบบทดสอบก่อนการอบรม และเม่ือไดรั้บการอบรมในส่วนท่ีเป็น
ความรู้ และลงมือปฏิบติัทาํนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา และการปลูกพืชไร้ดิน  เสร็จส้ินแลว้  ผูเ้ขา้รับ
การอบรม ทาํแบบทดสอบหลงัการอบรมอีกคร้ัง พบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ของผูอ้บรมมีค่า
เพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรม อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าการอบรมในคร้ังน้ี ผูเ้ขา้
อบรมไดรั้บความรู้ และนาํไปปฏิบติัไดผ้า่นจุดประสงคข์องการอบรม  อาจเน่ืองจากผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดมี้การปฏิบติัการทาํนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลา และทดลองใชก้บัพืชในแปลงปลูกจริง ทาํให้ผู ้
เขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.  การปลูกพืชไร้ดิน ระบบรากพืชจะสัมผสัสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา ทาํให้

เกิดปัญหากับระบบรากพืช คือ เกิดเช้ือรา หรือ เกิดโรครากเน่า เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมี
สังเคราะห์ในการกาํจดั เกษตรกรควรใชว้ิธีทางธรรมชาติ คือ ใชร้ากาํจดัรา ราท่ีนิยมใช ้คือ ไตรโค
เดอร์มา  เกษตรกรสามารถเพาะ และมีวิธีการใชท่ี้สะดวก 

2.  การเลือกใชน้ํ้ าสกดัชีวภาพจากปลามาฉีดเร่งการเจริญเติบโตของผกั ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัผกัท่ีทาํการปลูก เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชท้าํนํ้ าสกดัชีวภาพมีความแตกต่างกนัในดา้น
ปริมาณธาตุอาหารพืช 

3.  ผกัท่ีปลูกด้วยวิธีปลูกแบบไร้ดิน คือผกัท่ีปลอดสารพิษ จึงควรส่งเสริมให้ความรู้กับ
ชุมชนมากข้ึน เพื่อใหชุ้มชนเกิดความต่ืนตวัเร่ืองการบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ต่อไป 

                    4.  นํ้ าสกดัชีวภาพนอกจากนาํมาใชใ้นการปลูกพืชไร้ดินแลว้ เกษตรกรสามารถนาํไปใชก้บั
การปลูกพืชบนดินได ้โดยคาํนึงถึงระดบัความเขม้ขน้ และปริมาณการใชท่ี้เหมาะสมกบัพืช 

ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
    1.  จากการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

ผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน  โดยวิธีการฉีดพ่นทางใบ สามารถทาํการวิจยัต่อเน่ือง โดยการเปล่ียนจาก
ฉีดพน่ทางใบเป็นการเติมเป็นส่วนผสม ของสารละลายธาตุอาหารพืช ลงในถงัสารละลายแทนการฉีด 
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พ่นทางใบ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และเกษตรกรสามารถผลิตได ้ซ่ึงตอ้งหา
ปริมาณท่ีเหมาะสมต่อไป  

2.  จากการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าสกดัชีวภาพจากปลาท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของผกักวางตุง้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน ผูว้ิจยัไดใ้ชร้าไตรโคเดอร์มา มาใชก้าํจดัเช้ือรา ผูท่ี้สนใจ สามารถ
วิจยัหาเช้ือราชนิดอ่ืนมาทดแทนได ้ท่ีมีคุณสมบติัในการกาํจดัราดว้ยกนั 

3.  ควรมีการจดัโครงการอบรมให้กบัเกษตรกร ท่ีปลูกพืชไร้ดินในชุมชน เพื่อจะไดน้าํ
ผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการปลูกพืชไร้ดิน 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกดัและ
ขนาดโรงเรียน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี  จาํนวน  361  คน     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานประกอบดว้ย  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   ความสาํเร็จในงาน   
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  ความรับผดิชอบ   การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  การพฒันาตนเอง  
สถานภาพในการทาํงาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  นโยบาย  และค่าตอบแทน  มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั  0.93  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าที  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05   
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.   ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี   ในส่วนปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ในส่วนปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก     โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ดา้นนโยบาย  อยูใ่นระดบัมาก    ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 
 
 

1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั วไลยอลงกรณ์  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 2.   การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู   
  1)   การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นขา้ราชการ
ครูท่ีสังกดัโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1  มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงกว่าขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต  2   
ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกดัในเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั   
  2)  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตามขนาดโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวม  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้น
ความสาํเร็จในงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  และดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  ขา้ราชการครูท่ีสังกดัโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน    ดา้นการ
ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง    ดา้นนโยบาย และค่าตอบแทน  ขา้ราชการครูท่ี
สงักดัในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare work motivation of 

teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service Area. The study 
was classified according to educational service area zones, and school sizes. The sample of this 
study consisted of 361 teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational 
Service Area. The instrument used to collect the data was a set of questionnaires with a reliability 
level of 0.93. covered work motivation in the aspects of work nature, work achievement, work 
advancement, responsibilities, recognition, self-development, status at work, interpersonal 
relation, policies, and payment. The statistics employed were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test at a statistically significant level of 0.05. 

The findings of the study were as follows: 
1. Work motivation of the teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani 

Educational Service Area regarding motivation factors was at a high level. The 
factor obtaining the highest mean at a high level was work nature, whereas the 
factor obtaining the lowest mean at 
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the highest mean at a high level was work nature, whereas the factor obtaining the lowest mean at 
a moderate level was work advancement. Additionally, work motivation regarding hygiene factor 
was at a high level. The factor obtaining the highest mean at a high level was policies, whereas 
the factor obtaining the lowest mean at a moderate level was  the  status at work. 
    2. The results of the comparative study on work motivation of the teachers were as 
Follows: 
         1) Work motivation of the teachers from different educational service area zones 
was different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. Work 
motivation of the teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service 
Area Zone 1 was higher than that of the teachers under the jurisdiction of the Office of 
Pathumthani Educational Service Area Zone 2. They only had the same work motivation  level  in 
the aspect of recognition. 
        2) Overall, the teachers from  different school sizes had different work motivation at 
a statistically significant level of 0.05 in the aspects of work nature, work achievement, 
responsibilities, the  status at work, and interpersonal relation. However, they had the same work 
motivation in the aspects of work advancement, recognition, self-development, policies, and 
payment. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การประสบความสาํเร็จในชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา ในทฤษฎีลาํดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว ์ จดัให้ความตอ้งการความสาํเร็จของชีวิต (Need of self-actualization)เป็น
ความตอ้งการขั้นสูงสุดจากความตอ้งการทั้ง 5 ขั้น  Alderfer จดัให้ความตอ้งการความสาํเร็จอยูใ่น 
Growth needs ในทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg กล่าวว่า ความตอ้งการความสาํเร็จเป็นปัจจยัคํ้าจุน 
(Motivation factor) ท่ีสําคญัและหน่ึงในความตอ้งการสามดา้นของทฤษฎีความตอ้งการของ 
McClelland ก็คือ Need for achievement ซ่ึงก็คือความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิตนัน่เอง (สมยศ   
นาวีการ, 2546: 297-318) 

    ครู เป็นผูซ่ึ้งมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542  มาตรา 6 ท่ีกาํหนดความมุ่งหมายและหลกัการไวว้่า “การจดัการศึกษา ตอ้ง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
ในการดาํเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” อาํรุง   จนัทวานิช (อา้งถึงใน 
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สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู, 2540:7-8)  กล่าวว่า งานครูเป็นงานท่ีตอ้งใช้
สติปัญญาในการประกอบอาชีพ อาศยัความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตอ้งมีการเตรียมตวัเขา้สู่
วิชาชีพท่ียาวนาน มีการอบรมพฒันาระหว่างประจาํการอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนด มาตรฐาน
วิชาชีพ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบสูง และเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ความสาํเร็จในชีวิตท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงของครูก็คือ การประสบความสาํเร็จในวิชาชีพครู 
เส้นทางหน่ึงท่ีครูใชพ้ฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันาผูเ้รียน สู่ความกา้วหนา้และความสาํเร็จใน
วิชาชีพ ก็คือ การปฏิบติังานตามแนวทางการประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ” ตามท่ี ก.ค.ศ.
กาํหนดการปรับเล่ือนวิทยฐานะของครูมิไดเ้ป็นความสาํเร็จของครูเท่านั้น เพราะการปรับเล่ือนวิทย
ฐานะเป็นกระบวนการหน่ึงในความพยายามท่ีจะยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู และการยกระดบั
มาตรฐานวิชาชีพครู ก็เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ อนัประกอบไปดว้ยการ
ปฏิรูปการบริหารจดัการ การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปบุคลากร (สุวิทย ์ มูลคาํ, 2549: 10-11) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
กาํหนดแนวทางการปฏิรูปไวห้ลายดา้นทั้งดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอน การปฏิรูป
หลกัสูตร ครูตอ้งปรับทศันคติ ปรับวิธีคิด ปรับวิธีสอนโดยเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child Centre)
จากเดิมท่ีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Centre)  ครูตอ้งทาํวิจยัในชั้นเรียนและตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีคุรุสภากาํหนด เช่น มีใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตอ้งมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมพฒันาทุก 2 ปี  ตอ้งผ่านการประเมินตามวิธีการท่ีกาํหนด ทาํให้ครูเกิดปัญหาหลายอย่าง
ตามมา เช่น มีภาระงานสอนมากข้ึน ทาํเอกสารต่าง ๆ มากข้ึน รับผิดชอบจาํนวนนกัเรียนมากข้ึน 
เน่ืองจากการกาํหนดการคืนอตัราเกษียณอายุน้อยลง จึงอาจเป็นสาเหตุให้ครูท่ีมีอายุงานมากเกิด
ความทอ้ถอยท่ีจะพฒันาตนเองจนเป็นสาเหตุให้ครูเขา้โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดเพื่อลด
อตัรากาํลงัภาครัฐให้นอ้ยลงตามนโยบายของรัฐบาลเป็นจาํนวนมากดงัในปี พ.ศ.2551 มีครูเขา้ร่วม
โครงการและไดรั้บอนุมติัตามมติ ครม.เม่ือ 14 ตุลาคม 2551 จาํนวน 3,077 คน รวมกบัท่ีอนุมติัไป
แลว้ 8,955  คน รวม 12,032  คน (เดลินิวส์ ,2551:35 วนัท่ี15 ตุลาคม 2551) เป็นครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาํนวน 72 คน  เขต 2 จาํนวน 54  คน รวม 126 คน  (คาํสั่ง สพท.
ปทุมธานีเขต 1 ท่ี 432/2551 ลว.29 ก.ย.2551  คาํสั่ง สพท.ปทุมธานีเขต 2 ท่ี 464/2551 ลว.30 ก.ย.
2551 และคาํสั่งท่ี 509/2551 ลว.31 ตุลาคม 2551)  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนเป็น
อยา่งมากเน่ืองจากขาดแคลนครู 

จากเหตุผลท่ีครูเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดเป็นจาํนวนมากและส่งผลใหค้รูท่ี
ยงัปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงานมากข้ึนผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั 
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แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจดงักล่าว จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และขนาดโรงเรียน ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด
นโยบายการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพราะ
เม่ือครูซ่ึงเป็นหน่วยย่อยท่ีสําคญัยิ่งของระบบการศึกษา ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันา
ตนเอง พฒันางาน จนสามารถประสบความสําเร็จในการทาํงาน ย่อมหมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิรูปบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสถานศึกษาทั้ง
ระบบ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีผลกัดนัให้เกิดแรงขบัเคล่ือนของครูผูส้อนแต่ละคนไปในทิศทางเดียวกนั 
เพราะเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการจะบรรลุเป้าหมายของนโยบายทั้งหลายทั้งปวง   
 
คาํสําคญั 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
 
โจทย์วจัิย / ปัญหาวจัิย 

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี แตกต่างกนัตามเขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดโรงเรียน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขนาด
โรงเรียน   ดา้น ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้น ความสาํเร็จในงาน   ดา้น ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง   ดา้นสถานภาพในการ
ทาํงาน  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบาย  และดา้นค่าตอบแทน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   

การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี  เป็นการวิจยัแบบสาํรวจ (Survey Research )  มุ่งศึกษาระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  และเปรียบเทียบระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสงักดั และขนาดโรงเรียน  ประชากร   
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1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูสายการสอนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  จาํนวน   3,642  คน  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการครูสายงานการสอนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามสูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane, 1967) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 361 คน การสุ่มตวัอยา่ง  
การสุ่มตวัอย่าง สุ่มอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 7 อาํเภอ  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีการจบัฉลากรายช่ือจาํนวน 50 เปอร์เซ็นต ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 4 อาํเภอ คือ 
อาํเภอคลองหลวง   อาํเภอสามโคก  อาํเภอหนองเสือและอาํเภอลาํลูกกา   

2.  การสร้างเคร่ืองมือ สร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  โดยให้ครอบคลุม
ขอบข่ายแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และนาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถามอีกคร้ังหน่ึง  ได้ให้
ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลว้ไปทดสอบ  (Try  Out)  กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  30   เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั  ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั    0.93  โดยเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  
       ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นคาํถามแบบ
ตรวจสอบรายการ 
        ตอนท่ี  2   แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า    5  ระดบั  
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือระดบั    มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และ นอ้ยท่ีสุด   

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย 

 1)   ผูว้ิจยัขอรับหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถมัภ์  ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ เขต 2  เพื่อขอ
ความร่วมมือและขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี     

 2)   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามแจกกลุ่มตวัอยา่งและจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัและคดัเลือกแบบสอบถาม 
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ฉบบัท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
โดยการใชก้ารแจงนบัและค่าร้อยละ   ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย  เป็น 5  ระดบั  ดงัน้ี   
                          ค่าเฉล่ีย             ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  4.51 -5.00      มากท่ีสุด 
  3.51-4.50       มาก 
  2.51-3.50      ปานกลาง 
  1.51-2.50      นอ้ย 
  1.00-1.50      นอ้ยท่ีสุด 

2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกดั และขนาดโรงเรียน การเปรียบเทียบตาม เขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีสงักดั  และขนาดของโรงเรียน  ใชก้ารทดสอบค่าที   
 
 ผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี   ในส่วนปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ในส่วนปัจจยัคํ้าจุนอยู่ในระดบัมาก     โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้น
นโยบาย  อยู่ในระดบัมาก    ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
 เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบวา่ 
 ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 มีระดบัแรงจูงใจในปัจจยัคํ้าจุน
อยู่ในระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ด้านนโยบาย  อยู่ในระดับมาก  ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 มีระดบัแรงจูงใจในปัจจยัคํ้าจุน 
อยูใ่นระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นนโยบาย    อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบวา่ 
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 2.  การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู พบวา่ 
                          2.1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นขา้ราชการ
ครูท่ีสังกดัโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1  มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงกว่าขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต  2   
ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกดัในเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั   

2.2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามขนาดโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวม  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้น
ความสาํเร็จในงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  และดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  ขา้ราชการครูท่ีสังกดัโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี   การงาน    ดา้นการ
ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง    ดา้นนโยบาย และค่าตอบแทน  ขา้ราชการครูท่ี
สงักดัในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูเห็นวา่ลกัษณะงานท่ีครูปฏิบติัเป็นงานท่ีมีค่าต่อ
ครู ผูเ้รียนและวิชาชีพ  มีความมัน่คงในอาชีพ  มีโอกาสเสนอผลงานเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึน  
การไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานโดยตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานอยา่งเตม็ท่ี   การไดรั้บใบประกาศ
เกียรติบตัรเม่ือปฏิบติังานสาํเร็จ   การพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
การไดร่้วมเป็นกรรมการระดบัโรงเรียนและหน่วยงานส่วนนอก  การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล
รอบขา้ง  เป็นงานท่ีมีนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อครู  ผูเ้รียน  และวิชาชีพ   และการเล่ือนขั้นและเพดาน
เงินเดือนท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สานฝน  สกุลเจริญ  (2540)  ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจกบั
บทบาทในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
ผลการศึกษาพบว่า  แรงจูงใจของเจาหน้าท่ีวิเคราะห์อยู่ในระดบัปานกลาง    การวิจยัของพรรณทิพย ์   
กาลธิยานนัท ์(2543) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายบริการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
พบวา่แรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น  
แต่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ไกรวลัย ์  เจตนานุศาสน์ (2545) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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 ขา้ราชการครู  โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความสาํเร็จในงาน  และดา้น
ความรับผิดชอบ   เพื่อให้ครูมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงข้ึน  ส่วนดา้นการยอมรับนบัถือ
จากผูอ่ื้น  ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  และดา้นสถานภาพในการทาํงาน   ผูบ้ริหารตอ้งให้
ความสนใจเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูเป็นกรณีพิเศษ  เพราะทั้งสามดา้นน้ี
เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด   เพราะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนของนกัเรียนมากท่ีสุด   

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป     
      2.1 ควรมีการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูท่ีสงักดั 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ในภูมิภาค
เดียวกนั เช่น จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี  เป็นตน้ โดยใชท้ฤษฎีอ่ืนนอกเหนือจากทฤษฎี
สองปัจจยัของ Herzberg   แลว้นาํผลการวิจยัมาสงัเคราะห์ร่วมกนั 

2.2 ควรมีการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา  ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อ
เปรียบเทียบ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํแนกเป็น   2
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียนแบ่งเป็น  3  ขนาด   คือ   โรงเรียนขนาดเลก็  โรงเรียนขนาด
กลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่    และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  
ไดแ้ก่  ขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  จาํนวน 371 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)   และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert  Scales)  โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนบนพื้นฐาน
แนวความคิดของ  Best  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test)  สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-
test)  และเม่ือพบความแตกต่าง ไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 8 ดา้น คือ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย การพฒันา
ความสามารถของบุคคล  ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน  บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอ้บงัคบัใน
การปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  และการปฏิบติังานในสังคม  ทั้งโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัสูง  

 
 
 

 1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยองลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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2. เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  มี
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงกวา่ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรี 
อยธุยา  เขต 1  
 2.2 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 2.3 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามประสบการณ์การทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study  were : to study the work  life  quality of  the teachers in 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and to compare the work  life  quality of  the teachers in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by educational service area, school size and working 
experience. 

The sample groups that were used  in this study were 371 teachers in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The instrument used for data collection was a 5 point Likert Scales and             
a check list questionnaire. The reliability level was 0.97. The statistics used for data analyses were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s Test. 

The results of the study were as follows: 
1. The work  life  quality of  the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as         a whole 
was at a high level  considering each of  the 8  individual aspects , The eight aspects were:  
adequate and fair compensation,  safe and healthy environment,  development of human 
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capacities,  growth and security,  social integration,  constitutionalism,  total life space 
and the social relevance. 

2. The comparisons of work  life  quality of the  teachers in Phra Nakhon Si  
Ayutthaya Province by educational service area, school size and working experience showed the   
revealed  as follows: 

   2.1 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  as 
separated by the educational service area as a whole as well as and individual aspects showed 
significantly different at a .05 level of possession.  The work  life  quality of the teachers in the 
educational institutes under the jurisdiction of Ayutthaya office of educational service area office 
2 were at  a   higher level  than of the teachers in the educational institutes under the jurisdiction 
of Ayutthaya office of educational service area office 1. 
   2.2 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
separated by the school size as a whole and individual aspects were significant different  at a .05 
level of possession,  except for  the safe and healthy environment aspects   that   they were  not 
significantly  different. 
   2.3 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
separated by the work experience as a whole and individual aspects were significantly different at 
.05 level of possession  except  for  the constitutionalism  aspects   that   they were  not 
significantly  different. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) เป็นเร่ืองท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป จากสภาพ
ปัจจุบนั  สังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมจึงเป็น
เหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยตอ้งเปล่ียนไป  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาํให้การดาํรงชีวิตของ
บุคคลไดรั้บผลกระทบในดา้นบทบาทหนา้ท่ีและคุณภาพชีวิตการทาํงานมากข้ึน การปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาองคก์ร  ซ่ึงถือว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานมี
ความสําคญัอย่างยิ่งในองค์กร และเป็นปัจจัยท่ีสําคญั ท่ีจะทาํให้องค์กรประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ดงันั้นการปฏิบติังานของบุคลากรภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานท่ีดี จะส่งผลต่อการปฏิบติังานทางด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่องค์กรต่อไป 
ในทางตรงขา้ม หากบุคลากรไม่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี จะทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นขาดความ 
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กระตือรือร้นในการทาํงาน  ทาํให้การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ  เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อองคก์รได ้(นิตยา เมฆศรีพงษ,์ 2549 : 1) นบัว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นส่ิงจูงใจท่ี
สาํคญั ท่ีทาํใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลแก่องคก์ร
นั้น ๆ   

นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตการทาํงาน ยงัรวมถึงความสุขใจ และความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในองค์กร บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ย่อมมีความ
ผกูพนั  เสียสละ และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การทาํงาน  อีกทั้งการไดแ้สดงความคิดเห็น   
ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน จะทาํให้บุคคลนั้น ๆ  มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร Smith, 1981 ; Zhan, 1992  (อา้งถึงในบานช่ืน  ทาจนัทร์, 
2548 : 2)  ส่วน มาตรฐานในการกาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life Indicator) 
จะพิจารณาจาก การให้ส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ มีโอกาส พฒันาขีดความสามารถของตนเอง มีความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มีการ
ทาํงานร่วมกนัและ สัมพนัธภาพท่ีดี มีสิทธิส่วนบุคคล มีการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โดยมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั ตลอดจนกิจกรรมการทาํงานเป็นไปในลกัษณะท่ีมีประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม  Richard E. Walton, 1973 (อา้งถึงในบานช่ืน  ทาจนัทร์, 2548 : 2) 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นบทบาทท่ีสําคัญในการพฒันาครูให้เป็นผูมี้
ศกัยภาพ และไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อให้ครูมีขวญักาํลงัใจท่ีดี  มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีในความรับผดิชอบของตนเองใหเ้ตม็ความสามารถ สภาพแวดลอ้มการทาํงานก็เป็นส่วนหน่ึง
ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพการทาํงาน  ดงัท่ี มยรีุ สารีบุตร (2532 : 1 อา้งถึงในกมลวรรณ  อยูข่วญั, 
2547 : 2)  ไดก้ล่าวไวว้่า ครูท่ีปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิต 
เช่น ขาดความปลอดภัย ขาดความสะดวกสบาย การติดต่อส่ือสารไม่สะดวกย่อมส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง  ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่พึงปรารถนา 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแตกต่างออกไป โดยผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิต 
การทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วา่ในปัจจุบนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น
ระดบัใด และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ขา้ราชการครู  หรือผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียน  หรือสถานศึกษาของรัฐบาล  สังกดัสาํนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  และ  เขต 2   ในปีการศึกษา 2551   

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีนอกจากจะทาํใหผู้ท่ี้ศึกษาไดท้ราบถึงระดบั  คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของข้าราชการครู จังหวดัพระนครศรีอยุธยาแล้ว หากกรมสามัญศึกษา หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ไดท้ราบถึงความคิดเห็น 
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ของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการปฏิบติังาน หรือทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู ในด้านต่าง ๆ แลว้   จะได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา จัดหลกัสูตร การ
ฝึกอบรม วางแผน ส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูให้ดีข้ึน  
ซ่ึงจะทาํให้ครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ทาํให้การทาํงานของครูมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน อนัจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน   และความเจริญกา้วหน้าและมัน่คงของ
ประเทศชาติต่อไป 

 

คาํสําคญั 
คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั

ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงานหรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  จงัหวดัพระนครศรี 

อยธุยา  จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่    ขา้ราชการครู 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ซ่ึงปฏิบติัการสอนในปีการศึกษา  2551 รวมทั้งส้ิน 5,071  คน(ศูนยป์ฏิบติัการ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  จากโรงเรียน  จาํนวน  401 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น   
ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต และ เขต 2   

2.  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
         กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู จงัหวดัพระนคร
ศรี อยุธยา ซ่ึงปฏิบติัการสอน ในปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 371 คน  ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรการ
คาํนวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (อ างถึงในประคอง กรรณสูต, 
2538 : 10-11)  =     371   คน   
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    3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น    2   ตอน   คือ ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั  ขอ้มูลทัว่ไปของ
โรงเรียน  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัการสอนอยู ่ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)   

เก่ียวกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา     ขนาดของโรงเรียน    และประสบการณ์การทาํงาน   ตอนท่ี 
2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน   ซ่ึงแบ่งออกเป็น  8  ดา้น  คือ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม   
(2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั   
(3) การพฒันาความสามารถของบุคคล   
(4) ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน      
(5) บูรณาการทางสงัคม   
(6) ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน   
(7) ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน   
(8) การปฏิบติังานในสงัคม   

                   4.   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
     การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ดาํเนินการโดย 

          ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากบณัฑิตวิทยาลยั  ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ           
เขต 2   และผูอ้าํนวยการโรงเรียน ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง   จาํนวน  371  ฉบบั    แลว้
ประสานงาน    ขอรับแบบสอบถามคืน หลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยั
เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  ปรากฏว่า  ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา  จาํนวนทั้งส้ิน   
371  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 

   5.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสาํเร็จรูป   SPSS  for Window เพื่อหาค่าทางสถิติ  และใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์  ดงัน้ี    

       5.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

       5.2  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2  กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (t-test)  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples)       

5.3  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  3  กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  เม่ือพบความแตกต่าง ไดท้ดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่   ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Test) 
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ผลการวจัิย  
1. ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 8 ดา้น คือ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย การพฒันา
ความสามารถของบุคคล  ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน  บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอ้บงัคบัใน
การปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  และการปฏิบติังานในสังคม  ทั้งโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัสูง  

2. เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  มี
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงกวา่ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรี 
อยธุยา  เขต 1  
   2.2 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   ท่ี
ระดบั .05  ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
   2.3 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามประสบการณ์การทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  สาระสาํคญัอภิปรายไดด้งัน้ี 

   1.จากการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรี- อยธุยา 
8 ดา้น โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
เป็นลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั อยูใ่นระดบัสูง   รองลงมา ไดแ้ก่ 
บูรณาการทางสงัคม  อยูใ่นระดบัสูง   และลาํดบัสุดทา้ย  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงทั้งน้ี ผลการศึกษาโดยรวมท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัสูงนั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กมลวรรณ  อยูข่วญั (2547 : ก-ข) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู 
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โรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี   และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ คุณาวฒิุ  เดชเสถียร (2549 : ข) ท่ีพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการ
ครู ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรี- อยุธยา เขต 1  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณา ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เป็นรายดา้น  8  ดา้น  พบวา่ 

(1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะค่าตอบแทนท่ีขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไดรั้บนั้น เพียงพอสําหรับใชจ่้ายในการดาํรงชีพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ถวิล  มาสาซ้าย  (2547 : ข)  ท่ีพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัดี  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเจือ  วงษเ์กษม (2530 : 20 – 30 อา้งถึงใน กมลวรรณ   อยูข่วญั, 2547 : 
92) ท่ีกล่าวว่า ความเป็นธรรมในการทาํงานนั้น เป็นส่ิงสําคญัต่อคุณภาพชีวิต เน่ืองจากบุคคลท่ีมี
คุณภาพชีวิตการทาํงาน จะตอ้งไดรั้บรางวลัตอบแทนจากการทาํงานอยา่งเหมาะสม  

(2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะขา้ราชการครู    ส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณาวุฒิ เดชเสถียร (2549 : 114) ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก     

(3) ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล  โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไดรั้บโอกาสให้ปฏิบติังานตามสาขาวิชาท่ีไดรั้บการศึกษาอบรมมา  และไดรั้บ
โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แพรทซ์เนอร์ และรัสเซล 
(Pratzner & Russell, 1984) ท่ีกล่าวว่า การจะทาํงานใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูง  คนงาน และผูจ้ดัการไม่เพียง
แค่ตอ้งการทกัษะพื้นฐานท่ีดี  และความชาํนาญงานทางเทคนิค   

(4) ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คุณาวุฒิ  
เดชเสถียร (2549 : 115)  ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

          (5)  ดา้นบูรณาการทางสงัคม โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครู
ส่วนใหญ่มีความ เป็นมิตรต่อกนัและต่างกมี็ส่วนร่วมและรับผดิชอบในความกา้วหนา้ของโรงเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สโตคส์  (Stokes, 1978)  ท่ีกล่าววา่ จากการท่ีเศรษฐกิจมีการ 
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เติบโตอย่างชา้ ๆ และราคาของพลงังานและทรัพยากรท่ีสูงข้ึน การแกปั้ญหาในเร่ือง
เหล่าน้ี อาจจะทาํไดโ้ดยการรวมตวักนัของคนงาน ในการจดัการและแสดงความเป็นเจา้ของร่วมกนั  

(6)  ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่  มีการประชุมกาํหนดแนวทางและระเบียบปฏิบติัท่ีเหมาะสมเป็นประจาํ 
ประกอบกบัขา้ราชการครู  ส่วนใหญ่ มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ซ้ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  คุณาวุฒิ  เดชเสถียร (2549 : 116)  ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดา้น
ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(7) ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะขา้ราชการครู  ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวในการปฏิบติังาน และมีความสุข
กบัการปฏิบติังานในโรงเรียน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณาวุฒิ   เดชเสถียร(2549 : 116) ท่ี
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

(8) ดา้นการปฏิบติังานในสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเพราะขา้ราชการครู
ส่วนใหญ่มีการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คุณาวุฒิ เดชเสถียร 
(2549 : 117)  ดา้นการปฏิบติังานในสังคม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา พบว่าระดบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
  
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัคุณภาพชีวติการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
คร้ังน้ี  มีขอ้เสนอแนะต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามสาํคญั
ต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครู หรือผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนเพิม่ข้ึน โดยในดา้น
ท่ีครูมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสูงอยูแ่ลว้ ควรคงสภาพไว ้  ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า หรือ
ปานกลาง ควรหาทางปรับปรุงแกไ้ขใหสู้งข้ึน  

   2. ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรมีการกาํหนด
หลกัสูตร การฝึก อบรมดา้นการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน โดยจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดไ้ปศึกษา ดูงาน หรือเขา้รับ                 
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สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดไ้ปศึกษา ดูงาน หรือเขา้
รับ การอบรม สัมมนา และมีการสนบัสนุนทุนในการศึกษาต่อแก่ครู ทั้งน้ีเพื่อท่ีครูจะไดน้าํความรู้
กลบัมาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาวิจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูในจงัหวดัอ่ืน  หรือในสงักดัอ่ืน เพื่อ

จะไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน  

เช่น  ความเครียด  ค่านิยม  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   เป็นตน้ 
2.  ควรศึกษาวิจยัหาแนวทางในการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การพฒันาหรือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  โดยเฉพาะในดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมควร
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยคาํนึงถึงความเท่าเทียมของเงินเดือนและ
สวสัดิการต่างๆ ท่ีขา้ราชการครูไดรั้บเม่ือเทียบเคียงกบัอาชีพราชการอ่ืนๆ และควรมีความเป็นธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบประจาํปี  รวมทั้งในการเล่ือนขั้น  เงินเดือน  ตาํแหน่ง  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อ
จะไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนสามารถท่ีจะนาํผลการวิจยัมาอธิบายได้
อยา่งกวา้งขวาง  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นประโยชน์ ในการจดัการช่วยเหลือ หรือพฒันา   คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขา้ราชการครูต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสง

เดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) เพื่อศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั  
ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินค้าของบริษัท ตะวันแดงสาดแสงเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน) จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูใ้ชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนัโดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท  

คุณภาพการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการสูงสุด
คือ ดา้นความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และดา้นท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงสุดคือ ดา้นคาํบอกเล่า ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุ
และสถานภาพต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา  และ
รายไดต่้างกนั  มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จาก
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ คุณภาพ 

 
 

1)   หลกัสูตรบริการธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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การให้บริการในภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนองตอบต่อลูกคา้ และดา้นการ
บริการท่ีเป็นรูปธรรม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง 
และดา้นการรับรอง และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 
ABSTRACT 

The research object was to study the level of service quality, the level of brand loyalty of 
customers, compare with brand loyalty by demographic and the relationship between service quality 
and the brand loyalty of customers at Tawandang Sadsangduan Co., Ltd.             (Klongtan Branch). The 
sample consisted of 400 customers receiving services at Tawandang Sadsangduan Co., Ltd. 
(Klongtan Branch).  The subjects completed questionnaires about service quality and brand loyalty.  
Statistics for data analysis included percentages, mean and standard deviation. Hypotheses were 
tested by t-test and F-test at the .05 level of significance.  

The research results found that the sample group is mainly female, between 20 and 30 
years of age, with lower bachelor degrees, earning between 10,000 – 20,000 baht/month. 

The overall service quality was at a high level, with the service quality dimension of 
reliability at the highest level. The overall brand loyalty was at a high level, with the brand loyalty 
dimension of word-of-mouth at the highest level. Customers with differences in sex, age, and 
marriage status were not significantly different in their brand loyalty. Customers with different 
education levels and incomes were significantly different at .05. Overall, there was a relationship 
between service quality and brand loyalty at a medium level. The service quality dimensions of 
reliability, responsiveness, and tangibles had a relationship with brand loyalty at a medium level, 
while the service quality dimensions of assurance and empathy had a relationship with brand loyalty 
at a low level. 

 
ความสําคญัของปัญหา 

บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั ทาํธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารและบริการ โดยมุ่งเป็นผูน้าํ
ดา้นธุรกิจ ร้านอาหารและบริการ ซ่ึงในช่วงปีท่ีผา่นมา การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลาดการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนัไดเ้กิดข้ึนมากมายบริษทั ตะวนัแดง 
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สาดแสงเดือน จาํกดั ซ่ึงอยูใ่นช่วงกาํลงัเติบโต มีการขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ฝ่ายบริหาร
จึงไดเ้ลง็เห็นว่าการท่ีจะกา้วสู่การพฒันาธุรกิจร้านอาหารและบริการใหเ้จริญกา้วหนา้ไดด้ว้ยดีนั้น หวัใจ
หลกั คือ ความสามารถในการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงในการผลิตสินคา้และบริการในปัจจุบนัมีการพฒันาการท่ีเร็วมาก ประเทศท่ีมีความกา้วหน้าทาง
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง สดัส่วนของธุรกิจภาคบริการจะมีความเติบโตท่ีสูง เป็นส่วนสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนให้
เศรษฐกิจมีความแขง็แกร่งไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบนับริบททางการตลาดมีความซบัซอ้น นบัวนัยิ่ง
เพิ่มมากข้ึนทุกขณะ ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัตามแนวโน้มของการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป
เช่นกนั  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านอาหารและบริการพบว่า เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่เป็นเร่ือง ของการผลิตสินคา้ ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค แต่ไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจร้านอาหารและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงในรายละเอียดของธุรกิจร้านอาหารและบริการนั้นยงัมี
ปัจจยัความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้ง กบัการบริหารจดัการของธุรกิจดว้ย ขอ้สังเกตดงักล่าว 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความภกัดีของลูกคา้นั้นมีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
หรือไม่ ตลอดจนสามารถนําความรู้ ความเข้าใจไปเป็นแนวทางบริหารจัดการต่อองค์กรเพื่อสู่
ความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

จากสภาพและปัญหาจากขอ้สังเกตดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ บริษทั 
ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั หากมีการศึกษาโดยนาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คา้มาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษายอ่มส่งผล
ให้การดาํเนินงานบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการ
ส่งเสริมสู่ความเป็นผูน้าํในธุรกิจดว้ย 
 
คาํสําคญั   

คุณภาพการใหบ้ริการ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1. ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) ตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั อยา่งไร 
2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้

บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
2. เพื่อศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือนจาํกดั 

(สาขาคลองตนั) 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั ตะวนัแดง 

สาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ และคุณภาพการใหบ้ริการ  
  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสและรายได ้ 
  คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจได ้การสนองตอบต่อลูกคา้ การรับรอง  
ความเขา้อกเขา้ใจและเห็นใจลูกคา้ และการบริการท่ีเป็นรูปธรรม  
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย คาํบอกเล่า ความหนกัแน่น
ในส่ิงท่ีชอบ การแสดงตวั การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน

จาํกดั ในเดือนธนัวาคม 2551 จาํนวน 12,860   
   กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้จากการใช้วิธีคาํนวณตามสูตรของยามาเน (ยุทธ 

ไกยวรรณ์, 2548) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ไดลุ่้มตวัอยา่ง จาํนวน 387.93 คน เพื่อความ
เช่ือมัน่ของขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  

   การสุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากผูท่ี้มาใช้
บริการ ในช่วงเวลา 18.00 – 02.00 น.โดยเกบ็ขอ้มูลวนัละ 20 คน ในวนัท่ี 1 - 20 กมุภาพนัธ์ 2552  
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
  ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
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 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ดว้ยการหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  และค่าความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือ (Reliability)โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
มีค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี คุณภาพการบริการเท่ากบั .815 และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เท่ากบั .765 

4. สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
   4.1 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Items 

Objective Congruency) และค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
  4.2 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า t-test  ค่า F-test และการเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพีร์ยสัน (Pearson 
Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 
ผลการวจัิย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 30 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี สถานภาพโสด มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  
 2. จากการศึกษาเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คุณภาพการให้บริการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการสูงสุด คือ ดา้นความไวว้างใจ 
 3. จากการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบว่า 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงสุด คือ 
ดา้นคาํบอกเล่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้บริการของ
บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั 
(สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
ความจงรักภักดใีนตราสินค้า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

รายได้ 

ดา้นคาํบอกเล่า 3.25** 28.930** 31.816** 13.873** 21.315** 
ดา้นความหนกัแน่นในส่ิงท่ีชอบ -1.67 0.221 26.261** 3.247* 3.867* 
ดา้นการแสดงตวั -5.94** 15.155** 11.934** 17.038** 3.756* 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้อง 3.80** 17.944** 14.072** 22.459** 3.843* 
ดา้นการไตร่ตรองเป็นพิเศษ -4.14** 3.550* 15.754** 1.351 1.590 

รวม -1.12 1.297 29.180** 2.319 3.293* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
   จากตารางท่ี 1 พบว่าลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าไม่แตกต่างกัน และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั  
 5. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้
บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดง

สาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
 

คุณภาพการให้บริการ 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

รวม ด้านคาํ 
บอกเล่า 

ด้านความ
หนักแน่นใน
ส่ิงทีช่อบ 

ด้านการ 
แสดงตวั 

ด้านการมี
ส่วนร่วมใน
การปกป้อง 

ด้านการ
ไตร่ตรอง 
เป็นพเิศษ 

1.ดา้นความไวว้างใจ .537** .461** .284** .421** .265** .523** 
2.ดา้นการสนองตอบต่อ ลกูคา้ .400* .364** .261** .472** .190** .451** 
3.ดา้นการรับรอง .154* .293* .351** .164* .120* .293** 
4.ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลกูคา้ .212** .223** .276** .279** .142* .306** 
5.ดา้นการบริการท่ีเป็นรูปธรรม .245** .393** .414** .288** .327** .442** 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการรายดา้นพบวา่ 
   - คุณภาพการให้บริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนองตอบต่อลูกคา้และดา้นการ
บริการท่ีเป็นรูปธรรม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
  - คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรับรอง และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของบริษัท ตะวันแดงสาดสางเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน) มีประเด็น 
ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  1. คุณภาพการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั 
(สาขาคลองตนั) พบว่าในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารมีจาํนวน
เพิ่มข้ึนทุกวนั และความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการ บรรยากาศของกิจการ และประเภทของ
อาหาร ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึนในการใชบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารกิจการจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกิจการเพื่อดึงดูความสนใจจาก
ลูกคา้ให้มาใชบ้ริการท่ีกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้ การบริการท่ีดีมี
คุณภาพก็เป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีจะสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ และสร้างความ
ผกูพนัระหว่างลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการกบักิจการซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญักบั
คุณภาพการให้บริการดว้ยเช่นกนั และดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั ตะวนัแดง สาดแสงเดือน ณ 
คลองตนั ท่ีเป็นร้านอาหารและบริการ ในบรรยากาศการแสดงสดจากนกัร้องนกัดนตรีท่ีมีช่ือเสียง ทาํให้
บรรยากาศในการฟังดนตรีเป็นท่ีช่ืนชอบสาํหรับลูกคา้ พนกังานทุกคนยนิดีใหบ้ริการลูกคา้ทุกท่านดว้ย
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น บริการดว้ยความจริงใจและเต็มใจ ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็ว  มีการเตรียมพร้อมสําหรับการให้บริการตลอดเวลา การแต่งกายเหมาะสม และเม่ือเกิด
ข้อผิดพลาดพนักงานยอมรับคําตําหนิจากลูกค้าและนําไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ  
ทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการให้บริการของพนักงาน นอกจากน้ีมีองค์ประกอบหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัมากในการประกอบกิจการร้านอาหารและบริการคือ ความเป็นมาตรฐานของคุณภาพอาหาร 
การใชว้ตัถุดิบท่ีสดและสะอาด สถานท่ีประกอบอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และกรรมวิธีการประกอบ 
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อาหารท่ีปลอดภยัทุกรายการอาหาร ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือรสชาติของอาหารท่ีมีมาตรฐาน พนักงานทาํท่ี
หน้าท่ีประกอบอาหาร ประกอบอาหารทุกรายการด้วยความเอาใจใส่  โดยเน้นความสะอาด  
ถูกสุขลกัษณะ ใชว้ตัถุดิบคุณภาพดีและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้ รสชาติของอาหารท่ีจดัจา้น
ในรายการอาหารท่ีมีรสจดั และรสชาติท่ีกลมกล่อมในรายการอาหารท่ีมีรสอ่อน  การผูบ้ริหารให้
ความสําคญักับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการธุรกิจร้านอาหารทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเกิดความ
ประทบัใจในคุณภาพการให้บริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประสม กล่ินสวาทหอม (2548) ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของ ศูนยว์สัดุก่อสร้างซีเมนตไ์ทยโฮม มาร์ท แม็กซ์ สาขานครหลวง ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการของ ศูนยก่์อสร้างซีเมนตไ์ทย โฮม มาร์ท 
แม็กซ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธารินี เมธานุเคราะห์ (2542) ไดศึ้กษา
คุณภาพการบริการ ตามความคาดหวงัของผูป่้วยคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัของผูป่้วยคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์โดยรวมขอผูป่้วยในระดบัสูง 
 2. ระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน 
จาํกดั (สาขาคลองตนั) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ในระดบัสูงสุดคือ ดา้นคาํบอกเล่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณ์ในดา้นของบรรยากาศการตกแต่งสถานท่ีและประเภทของแนวดนตรีท่ีบริการใหลู้กคา้  ลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการจึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มท่ีมีความชอบเป็นการส่วนตวัในการบรรยากาศของสถานท่ีและแนว
ดนตรีเฉพาะกลุ่ม เม่ือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความชอบส่วนตวัเป็นแรงจูงใจให้มาใชบ้ริการในเบ้ืองตน้ 
และ เม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจในให้การบริการ ลูกคา้มีการกล่าวถึงความประทบัใจท่ี
ตนเองไดรั้บใหบุ้คคลท่ีรู้จกัทราบ มีการแนะนาํและสนบัสนุนใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะความชอบใกลเ้คียง
กนัไปใชบ้ริการ สําหรับบุคคลท่ีไดรั้บคาํแนะนาํ หรือถูกชกัชวนให้มาใชบ้ริการ เม่ือไดม้าใชบ้ริการ
แลว้ไดรั้บบริการท่ีประทบัใจ ก็จะมีการกล่าวถึงความประทบัใจนั้น ๆ ต่อบุคคลท่ีรู้จกัต่อไป และเม่ือ
ลูกคา้มาใชบ้ริการเป็นประจาํดว้ยความรู้สึกว่าเป็นสถานท่ีเขาจะมาเม่ือตอ้งการพกัผ่อนหรือตอ้งการ
ความสนุกสนาน หรือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเขา  เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการนํ้ ามนัซ่ึงมีให้
เลือกใชบ้ริการมากมาย แต่ละตราสินคา้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละตราสินคา้อยู่
แลว้ การบอกต่อถึงความประทบัใจในการบริการ จึงไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
จะให้ความสาํคญัการความสะดวกและความจาํเป็นในการใชบ้ริการมากกว่าจะมองถึงความประทบัใจ
ในการใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤษดา  อ่อนสมบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง ความจงรักภกัดี
และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซุปเปอร์สโตร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคลอ้งกบั 
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การศึกษาของ พรพิมล ศุภชยัสมานพนัธ์ (2547) ศึกษาเร่ือง ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการบริโภคซํ้ าไอศกรีมแดร่ีควีนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แดร่ีควีนของ
ผูบ้ริโภคโดยรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 
  3. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน 
จาํกดั (สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
  - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามเพศของผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม ลูกคา้ท่ี
มีเพศต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นลูกคา้
เฉพาะกลุ่มท่ีมีความชอบใกลเ้คียงกนั ทั้งเพศชายและเพศหญิง ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะโอกาสไดเ้ขา้ร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ประกอบกบัในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมของครอบครัวขนาดเลก็ สมาชิก
ในครอบครัวมีจาํนวนน้อยลง มีการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน และดว้ยความเสมอภาคทาง
สังคมของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีมากข้ึน การท่ีเพศหญิงจะใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเปิดเวลากลางคืนได้
เท่าเทียมกัน และถือเป็นเร่ืองปกติท่ีเพศหญิงสามารถปฏิบติัได้เท่าเทียมกับเพศชาย สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s ไม่แตกต่างกนั  
  - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามอายขุองผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม  ลูกคา้
ท่ีมีอายุต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความเป็นเอกลกัษณ์ใน
บรรยากาศและแนวเพลง ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจึงเป็นลูกคา้ท่ีมีความชอบในความเป็นตะวนัแดง สาด
แสงเดือน ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นถึงวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้ง
มีการพบปะสงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อน การนาํครอบครัวมาพกัผอ่นรับประทานอาหารนอกบา้นเพื่อเปล่ียน
บรรยากาศ และตอ้งการผอ่นคลายความเครียดจากการทาํงาน แมอ้ายขุองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะมีความ
แตกต่างกัน แต่ความชอบในความเป็นตะวนัแดง สาดแสงเดือน ไม่ต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ร้านไอศกรีม Swensen’s ซ่ึงเป็นอาหารท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเด็กและวยัรุ่น เน่ืองจากเด็กและวยัรุ่นมี
ความนิยม และความชอบในการรับประทานไอศกรีมากวา่ ผูท่ี้เป็นวนักลางคน หรือผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นวยั
ท่ีใชเ้งินดว้ยความระมดัระวงัมากกว่า ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั 
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                - ความจงรักภักดี ต่อตราสินค้าแตกต่างกันตามระดับการศึกษาของผู ้ใช้บริการ  
ในภาพรวม ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการต่างกนั วตัถุประสงค์ในการใช้บริการก็ต่างกนั ทศันคติท่ีใช้ในการ
พิจารณาบริการต่างกนั และประสบการในการใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารต่างกนั กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อพกัผ่อน ผ่อนคลายความเครียด และ
สังสรรคใ์นกลุ่มเพื่อ ซ่ึงจะมองขา้มความผิดพลาดเล็กน้อยท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ เน่ืองจากมีความ
เขา้ใจและเห็นใจพนกังานท่ีให้บริการ และให้ความสาํคญักบับรรยากาศโดยรวมมากกว่า แต่ผูท่ี้ระดบั
การศึกษาสูงกว่า เม่ือมาใชบ้ริการแลว้ตอ้งการการบริการท่ีดีท่ีสุด ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องใน
การบริการ และอาจจะมีความเขา้ใจหรือเห็นใจพนกังานท่ีใหบ้ริการนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกันตามสถานภาพของผูใ้ช้บริการ ในภาพรวม 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ี
สถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่ร้าง มีอิสระในการใชบ้ริการมากกวา่ ทั้งระยะเวลาในการใชบ้ริการในแต่
ละวนั การใชจ่้ายแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ และการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ ของร้าน ลูกคา้ท่ีมี
สถานภาพโสด จึงสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการไดม้ากกว่า มีความผกูพนักบัทางร้านมากกว่า 
จึงมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กบัทางร้านมากกวา่ สาํหรับลูกคา้ท่ีสถานภาพสมรส มีภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกว่าระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการจึงสั้นกว่า การใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
แต่ละคร้ังจึงนอ้ยกวา่   
    - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม ลูกคา้ท่ีมี
รายไดต่้างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ย ตอ้งใชค้วามรอบคอบเป็นพิเศษในการใชจ่้ายเงิน ลูกคา้กลุ่มน้ีอาจจะมี
ความประทับใจในบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่า แต่รายได้ท่ีมีจ ํากัดทาํให้ลูกค้ากลุ่มน้ี
จาํเป็นตอ้งเปล่ียนไปใชบ้ริการร้านอ่ืน ท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัร้านไอศกรีม Swensen’s 
ซ่ึงเป็นร้านขายไอศกรีมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัไอศกรีมในร้านอาหาร
ทัว่ไปหรือในร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป  สําหรับลูกคา้ท่ีมีรายได้น้อยแต่อยากรับประทานก็อาจจะ
รับประทานได้แต่คงไม่สามารถรับประทานเป็นประจาํได้สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรรัตน์  
พินยักลุ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของ 
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดต่้อเดือน แตกต่างกัน  
มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั 
 4. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้
บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) พบว่า คุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า คุณภาพการให้บริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธุรกิจร้านอาหารและบริการเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพการ
ให้บริการในอนัดบัตน้ในการบริการจดัการ เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีจะดาํเนินกิจการอยู่ไดห้รือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ กล่าวคือ การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพยอ่มทาํใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจและประทบัใจ ตอ้งการมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป และไม่ตอ้งการเปล่ียนไปใชบ้ริการ
กบักิจการอ่ืนท่ีไม่คุน้เคย และเม่ือใชบ้ริการเป็นประจาํจะเกิดความผกูพนั จนกลายเป็นความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ นอกจากน้ีการบริการท่ีดีเลิศ จะสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้แลว้ ยงัสามารถลดความ
ผิดพลาดของการให้บริการลงได้อีกด้วย ซ่ึงในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการหาไดย้ากเตม็ที  เน่ืองจากคู่แข่งขนัในธุรกิจน้ีมีจาํนวน
มาก แต่ละกิจการต่างหากลยทุธ์ จุดเด่นหรือขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการเพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อกิจการอ่ืนมาใชบ้ริการกิจการของตน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
1. จากการศึกษาลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้มากกว่าช่วงอายอ่ืุน คือ อายรุะหว่าง 

31-40 ปี เพื่อเป็นการสร้างความผูกพนัและสร้างความจงรักภกัดีกบัลูกคา้ทุกช่วงอายุดงักล่าว ทาง
บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกัด (สาขาคลองตนั) ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือสร้างความ
ผกูพนัและประสบการณ์ชีวิตร่วมกนัระหวา่งลูกคา้ช่วงอายอ่ืุน เช่น ลูกคา้อาย ุ20-30 ปี ควรจดักิจกรรม
มิวสิคแรลล่ี เส้นทางการเดินทางกรุงเทพฯ-พทัยา โดยมีศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย  

  2. จากการศึกษา คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ในระดบัปานกลาง และคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากความไวว้างใจเป็นคุณภาพการบริการท่ีมีส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 
ดงันั้น หากกิจการมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มลูกคา้ ลูกคา้
จะเกิดความคาดหวงัในการบริการและความประทบัใจท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว และ 
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ดว้ยความไวว้างใจในบริการของกิจการท่ีไม่เคยทาํใหลู้กคา้ผดิหวงั จะทาํใหลู้กคา้อยากท่ีจะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีจดัข้ึน และหากกิจการสามารถจดักิจกรรมท่ีสร้างความประทบัใจท่ีเกิน
ความคาดหมายของลูกคา้ได ้ก็จะยิ่งสร้างความผกูพนัและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของกิจการมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้บอกต่อถึงความรู้สึกดงักล่าวกบับุคคลท่ีลูกคา้รู้จกั จึงเกิดเป็นการประชาสัมพนัธ์
โดยเกิดจากความประทบัใจของลูกคา้เอง  

3. จากการศึกษา คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการรับรอง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีใน ตราสินคา้ในระดบัตํ่า และคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากพนกังานจะให้บริการท่ีดีและประทบัใจให้กบัลูกคา้ประจาํมากกว่าลูกคา้ใหม่ ซ่ึงทาํให้ลูกคา้
ใหม่รู้สึกถึงการบริการท่ีไม่เป็นมาตรฐาน และไม่มีความเสมอภาค แต่ในความเป็นจริงการให้บริการ
ลูกคา้ประจาํท่ีมีความจงรักภกัดีมากกว่าดว้ยความเอาใจใส่มากกว่าเป็นการบริการท่ีควรปฏิบติั ไม่ควร
เปล่ียนแปลง แต่ควรปรับปรุงดว้ยการช้ีแจงใหพ้นกังานท่ีใหบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้
ใหม่เช่นกนั เพราะลูกคา้ใหม่ในวนัน้ีก็จะเป็นลูกคา้ประจาํของกิจการในวนัหนา้หากลูกคา้ไดรั้บบริการ
ท่ีประทบัใจและเกิดความผกูพนัจนกลายเป็นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

4. การบริการท่ีเหนือความคาดหมาย สร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ได ้หากกิจการมีการ
จดักิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ในขณะท่ีลูกคา้กาํลงัเดินเขา้
กิจการเพื่อมานั้นท่ีโตะ๊ พิธีกรประกาศว่าท่านเป็นผูโ้ชคดีท่ีเขา้มาใชบ้ริการในกิจการเป็นคนท่ี 30 ของวนั 
ทางกิจการมีอภินันทนาการพิเศษลดค่าอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ในวนัน้ีพร้อมบตัรสมาชิก VIP 30 
เปอร์เซ็นตข์องราคาอาหารต่อการใชบ้ริการหน่ึงคร้ัง จาํกดัไม่เกิน 5 คร้ังในรอบหน่ึงเดือน ซ่ึงจะทาํให้
ลูกคา้รู้สึกประทบัใจในกิจกรรมของกิจการ และยงัเป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้มาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในการใช้บริการ บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกัด 

(สาขาคลองตนั) เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บจากใชบ้ริการจากกิจการ เพื่อนาํไปใชใ้น
การปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป 

2. ควรศึกษาเร่ืองการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management : 
CRM) เป็นการสร้างและการรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลายาวนานกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้เกิดความพอใจและความจงรักภกัดีอยูก่บักิจการใหน้านท่ีสุด และลดตน้ทุน
การแสวงหาลูกคา้รายใหม่ 
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ข้อจํากดัในการวจัิย 
  ขอ้จาํกดัในการวิจยั คือ การสุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่สามารถสุ่มแบบมีระบบได ้เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการตอ้งการทานอาหารและฟังเพลงเพื่อการผ่อนคลายและตอ้งการพกัผ่อน การให้ลูกคา้ตอบ
แบบสอบถามอาจเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และการแจกแบบสอบกบั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุก ๆ คนท่ี 5 ท่ีมาใชบ้ริการไม่สามารถทาํไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่จะมากนัเป็นกลุ่ม จึงไม่สามารถกาํหนดเป็นลาํดบัท่ีเขา้มาใชบ้ริการได ้การแจกแบบสอบถาม
ให้กบัลูกคา้และให้ลูกคา้ทาํการตอบแบบสอบถามในขณะท่ีเดินเขา้มาใชบ้ริการอาจสร้างความไม่พึง
พอใจให้กบัลูกคา้ได ้ผูศึ้กษาจึงใชว้ิธีขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการในร้านแลว้ โดยแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบเท่านั้น 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ

ในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน บริษทั เดอะเครน  เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ จาํนวน 234 คน เป็นพนกังานชาย 204 คน  และพนักงานหญิง จาํนวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบค่า t-Test แบบ 
Independent  

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 87.2 และเพศหญิงร้อยละ 

12.8 อายชุ่วงระหว่าง 35 ถึง 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปวช/มธัยมปลาย จาํนวน 101 คน 
ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,001-12,000 บาท จาํนวน 93 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายงุาน
ระหวา่ง 1-5 ปี6-10 ปี จาํนวน 91 คน เท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการจาํนวน 148 คน 
 
 
 
 
1)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
   ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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2.  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์
จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทั้ง 10 ดา้น ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การ
ติดต่อส่ือสาร สภาพการทาํงาน ลกัษณะทางสังคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดย
ภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ   อยูใ่น
ระดบัสูง 

3.  การจดัการในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั และ
บริษทัในเครือ   ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ 
การประสานงานและการควบคุม โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่
ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ    อยูใ่นระดบัสูง 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการ
ปฏิบติังานของ  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยั 
การจัดการ ค่าจ้างและค่าตอบแทน สภาพการทาํงานและลักษณะทางสังคมโดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง ส่วนโอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ต่าง ๆโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบั
ปานกลาง 

สรุปผล การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจ
ของพนกังานในการปฏิบติังานของ รวมทุกดา้น  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัใน

เครือ โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the relationship between working 

management and employees’ satisfaction in performing their work at the Crane Heavy Lift 
Company Limited and its affiliated companies. 

Samples consisted of 234 employees from the Crane Heavy Lift Company Limited and 
its affiliated companies. Two hundred and four were male while 30 of them were female. The tool 
used for this research was 5 level scale questionnaire forms. 
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The researcher has collected all data and analyzed them using a statistic program in 
order to find the average value, standard variation value and assumption test by testing the value 
of t-test  of the independent type. 

The conclusions of this research were 
1.The population of this study was 87.2 percent men and 12.8 percent women, aged 

between 35-44 years old. One hundred and one people graduated from senior high schools and 
colleges .  Ninety three of them had an average income of Bht.8,000 to Bht.12,000 a month. 
Ninety one had working experience between 1-5 years, Another 91 had 6-10 years working 
experience. The majority of the populations, 148 people, were operating officers. 

2.The satisfaction (contentment) toward the employees ,work of the Crane Heavy Lift 
Company Limited and its affiliates can be defined into 10 categories which were Safety, Career 
Path  Opportunity, Management  Wage and income , Job Description ,Human Resource  
Development and Training Program, Internal Communication, Working Condition , Social Level 
Characteristic, Returns and Other Benefits According to employees’ opinion, overall satisfaction 
(contentment) was at a high level. 

3.The employee operational management at the Crane Heavy Lift Company Limited 
and its affiliates can be divided into 5 categories: Planning, Organizational Management, 
Commanding and Ordering System, Coordinate and Controlling System. Overall, opinion showed 
that the satisfaction also was at a high level. 

4.The relationship between employee’s working management and the satisfaction of 
employees of the Crane Heavy Lift Company Limited and its affiliates can be defined into 2 
levels. Safety, Management, Wage and Income, Working Condition and Social Level 

Characteristic had a high statistically significant relationship (P< 0.05) Career Path Opportunity, 
Job Description,  Human  Resource Development and Training Program, Internal Communication 

and Returns and  Other Benefits had a medium statistically significant relationship (P< 0.05) 
The analysis of the relationship between employee’s working management and the 

satisfaction (contentment) towards working performance from the employees of the Crane Heavy 
Lift Company Limited and its affiliates concluded that overall there was a statistically significant 

relationship( P< 0.05) between them. 
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ความสําคญัของปัญหา 
 ในปี 2550 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาด
ว่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 4-5 สูงกว่าปี 2549 ท่ีมีการขยายตวั
ประมาณร้อยละ 3.5 โดยมีอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นแรงผลกัของเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ทั้งน้ีการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนม้ปรับขยายตวัร้อยละ 15 ปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวั ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียตํ่า 
หลายภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมากมีการใชก้าํลงัการผลิตระดบัสูง เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ท่ีดี รวมถึงคาดว่าปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะดีข้ึนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้
มากข้ึน นบัไดว้า่การเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบนัทาํใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้เพิ่มข้ึนอยา่งมาก
มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรัฐบาลให้การ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจท่ีจากเดิมเป็นธุรกิจการคา้ขนาดเลก็ ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นธุรกิจท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึน ทาํใหธุ้รกิจตอ้งใชพ้นกังานเป็นจาํนวนมาก และมีการดาํเนินงานท่ีสลบัซบัซอ้น โอกาสท่ีจะ
เกิดการทุจริตและผิดพลาดจึงมีไดง่้าย การท่ีจะดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
กาํหนดไวจึ้งตอ้ง อาศยัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของพนักงานท่ีดีในองค์กร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหารอย่างหน่ึง ทุกองคก์รความสําคญัเร่ืองคนตอ้งมาก่อนเพราะ คนเท่านั้นท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สาํหรับการปฏิบติัการของพนกังานในองคก์รจะตอ้งมีการ
ประสานความสัมพนัธ์กันทุกขั้นตอนการปฏิบติังานจึงเป็นไปไม่ได้ท่ีคนเพียงคนเดียวจะสร้าง
ความสาํเร็จข้ึนมาได ้ดงันั้นองคก์รจาํเป็นจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ
กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงตอ้งมีการ
จดัขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัหรือช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร 
โดยเลือกบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  เป็นบริษทัในวงการธุรกิจประเภท
เคร่ืองจกัรกลหนกั เร่ิมก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2539 โดยมีหนงัสือรับรองทะเบียนเลขท่ี 
บอจ.ปท.2407 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 25,000,000.00 บาท  สาํนกังานและโรงงาน
ตั้งอยู่ท่ี 68//55 หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
12120 บริษทัมียอดขายประมาณ 135 ลา้นบาทต่อปี มีจาํนวนพนกังานประมาณ 85 คน ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นบริษทัขนาดกลางท่ีกาํลงัขยายตวั จนกระทัง่ปี 2544 ผูบ้ริหารมีนโยบายกาํหนดใหด้าํเนินธุรกิจ
หลกั คือ ซ้ือมาขายไปและบริการซ่อมแซม ส่วนการให้บริการเช่าจะเน้นในลกัษณะเช่าเหมา
ทั้งหมด (Fleet Rent) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่  บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั มีจาํนวน
พนกังานประมาณ 53 คน และบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั มีจาํนวนพนกังานประมาณ 89 คน 
และ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีจาํนวนพนักงานประมาณ 60 คน ซ่ึงบริษทั ชูไก จาํกัด 
(มหาชน)ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ราย 
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ใหญ่ของทั้ง 4 บริษทั และมีพนกังานประมาณ 138 คน บริษทัในเครือดงักล่าวกระจายอยู่
ในเขตปริมณฑลและตามต่างจงัหวดัในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 
คาํสําคญั   

การจดัการในการทาํงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทาํใหก้ารจดัการในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อจาํแนกความพึงพอใจของพนกังานตามปัจจยั ส่วนบุคคล ของพนกังาน บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการในการปฏิบติังานของพนกังาน  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของ
พนักงานในการปฏิบติังาน  ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษทั เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัใน
เครือ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และ
บริษทัในเครือ ประกอบด้วย 5 บริษทั รวมพนักงานทั้งหมด จาํนวน 425 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2551 )  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  โดย อา้งถึง :สูตรของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane)   โดยกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนไดท่ี้ระดบั 0.05  ตาม
สูตร  ดงัน้ี 
 เม่ือ n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  e  = ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 
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  สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)       ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  425  คน  ดงัต่อไปน้ี   
กลุ่มท่ี    1    บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั มีพนกังานประมาณ 85 คน 

 กลุ่มท่ี    2    บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั มีพนกังานประมาณ 53 คน 
กลุ่มท่ี    3    บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั มีพนกังานประมาณ          89 คน 

 กลุ่มท่ี    4    บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีพนกังานประมาณ 60 คน 
กลุ่มท่ี    5    บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานประมาณ              138 คน 

 
n   =          N 

                           1+Ne2 
                                       n  =            425                      =  206   
                                           1+425 (0.052) 

 
ดงันั้น ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั  206 ตวัอยา่ง 

 จากการคาํนวณ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 206 คน และบวกเพ่ิม 15% ท่ีอาจเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามไม่สมบรูณ์ และจาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาไม่ครบ ดงันั้นรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 234 คน 
  2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
     2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่   

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน   ตาํแหน่งงาน 

การจดัการในการทาํงาน ไดแ้ก่  การวางแผน   การจดัการองคก์ารการบงัคบับญัชาหรือการ
สัง่การ  การประสานงานและการควบคุม 
                  2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การ
ติดต่อส่ือสาร  สภาพการทาํงาน  ลกัษณะทางสงัคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 3. เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 
3.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
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โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจ
ของพนักงานในการปฏิบติังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check List)สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบลิเคร์ิท (Likert’s Scales) โดยมีขอ้ความใหผู้ต้อบ
พิจารณา เพื่อลงสรุปความคิดเห็นหรือตอบตามท่ีปรากฏตามระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคร์ิท (Likert’s Scales) โดยมีขอ้ความให้ผูต้อบ
พิจารณา เพื่อลงสรุปความคิดเห็นหรือตอบตามท่ีปรากฏตามระดบั 

3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.2.1 ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือและแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งระดบั

ในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังาน
ในการปฏิบติังาน  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามากาํหนดแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.2 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเก่ียวกบัระดบัในการปฏิบติังานมี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน  

3.2.3 สร้างแบบสอบถามและนาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์ 3 ท่าน 
ดงัน้ี 
   1.) อาจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ    
   2.) อาจารย ์ดร.ฉนัธะ  จนัทะเสนา 
   3.) รองศาสตราจารยว์นัทนีย ์ ภูมิภทัราคม 

3.2.4 นาํแบบสอบถามไปทดลองกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cranach’s Alpha) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.75 

3.2.5 นาํขอ้บกพร่องจากการทดสอบมาปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เพื่อนาํไปพิมพเ์ป็นฉบบั
สมบูรณ์ ใชใ้นการวิจยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.1 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากพนกังานท่ีเป็นประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 
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4.2 ผูว้ิจยัดาํเนินการนาํแบบสอบถามไปแจกประชากรหรือตวัอยา่งท่ีจะศึกษา จาํนวน 
234 ฉบบั โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แลว้ให้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด เพื่อจะไดน้าํไปวิเคราะห์ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน และให้คะแนนตาม

แนวทางท่ีกาํหนด 
5.2 นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติโดยใชค่้าทางสถิติดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถาท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัตาํแหน่งงาน 
โดยหาค่าร้อยละ นาํเสนอผลการวิเคราะห์โดยการใชต้ารางการบรรยาย โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Descriptive) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการจดัการในการปฏิบติังานของพนักงาน
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้การหาค่าความถ่ี 
(Descriptive) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั การจดัการในการทาํงานกบัความ
พึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน  ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Correlations)  

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์ขอ้ความเป็นขอ้ ๆ 
เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูล 

 
ผลการวจัิย 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 87.2 และเพศหญิงร้อยละ 12.8 
อายชุ่วงระหว่าง 35 ถึง 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปวช/มธัยมปลาย จาํนวน 101 คน ส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,001-12,000 บาท จาํนวน 93 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุงาน
ระหวา่ง 1-5 ปี6-10 ปี จาํนวน 91 คน เท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการจาํนวน 148 คน 
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2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ทั้ง 10 
ดา้น ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและ
ค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การติดต่อส่ือสาร สภาพการทาํงาน 
ลกัษณะทางสงัคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน
อยูใ่นระดบัสูง 

3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ การประสานงาน การควบคุมและ
ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน อยูใ่นระดบัสูง 

4.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจทั้ง 10 ดา้น กบัการจดัการในการ
ทาํงานของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ ความมัน่คง
ปลอดภยั การจดัการ ค่าจา้งและค่าตอบแทน สภาพการทาํงานและลกัษณะทางสังคมโดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง ส่วนโอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ต่าง ๆโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบั
ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทาํให้การจัดการในการปฏิบัติงานแตกต่างกันของ 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทั้ง 10 ดา้น อยูใ่นระดบัสูง ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่พนกังานในส่วนของ บริษทั 
เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทราบงานและหนา้ท่ีของตน และมีความเขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ดงันั้น พนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบั
มากจึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ วนัชยั  ไชยมหาพฤกษ ์ (2541) วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจใน
การบริการหลงัการขายของลูกคา้ บริษทั สุโขทยัฮอนดา้คาร์ส จาํกดั จงัหวดัสุโขทยั พบวา่ ความ
คิดเห็นของพนกังานต่อลกัษณะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก  

2. โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่าพนกังานในส่วน 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั และบริษทัในเครือ  เห็นว่าการไดเ้ล่ือนตาํแหน่งเป็นไปอย่าง
ยติุธรรม อีกทั้งยงัมีการอบรมใหก้บัพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดงันั้น พนกังานจึง
มีความคิดเห็นต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานในระดบัมาก ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชชัวาล ป่ีทอง. 2540. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัอาชญากรรมของ 
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ตาํรวจสายตรวจ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตาํรวจนครบาลบางเขน พบว่า ความคิดเห็นของ
พนกังานต่อความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

3. การจดัการอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และ
บริษทัในเครือ มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีวางแผนไว ้
ดงัน้ี พนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารในระดบัมากจึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรศกัด์ิ วระสุข (2538)  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  พบว่า ความคิดเห็น
ของพนกังานต่อลกัษณะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ค่าจา้งและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดั และบริษทัในเครือ มีการจ่ายเงินชดเชยเม่ือพนักงานออกจากงานหรือเกษียณอายุและมี
สวสัดิการในกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉินพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อ
ลกัษณะการค่าจา้งและค่าตอบแทน อยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บุษบา  
เช้ือวงศ ์(2545) การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการ สิทธิผล เซลส์ 
จาํกดั สาขาหวัหมาก พบวา่มีความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดัและ
บริษทัในเครือ วางระบบหรือจดับุคลากรตรงกบัความรู้ความสามารถของท่านตรงกบัความรู้ พบว่า 
ความคิดเห็นของพนกังานตรงกบัลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมเกียรติ ฉายสุรียศ์รี (2545)  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีนาํรถเขา้รับบริการ ณ ศูนยบ์ริการ รถยนต์
ฮอนดา้  พบวา่มีความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6. การนิเทศงานหรือการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่
ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ มีการจดัฝึกอบรมภายในองคก์รและไดรั้บการสอนแนะหรือการให้
คาํปรึกษาตลอดจนไดรั้บการสอนงานหรือนิเทศงาน พบว่าความคิดเห็นของพนักงานตรงกบัการ
นิเทศหรือการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก 

7. การติดต่อส่ือสารท่ีทาํอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ ไดมี้การติดต่อดว้ยวาจาหรือคาํพดู  มีความสะดวก รวดเร็วดว้ยลายลกัษณ์
อกัษร  เป็นทางการและมีหลกัฐานชดัเจน ดงันั้นพนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารใน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ กิตติมา ปรีดิลก(2529) ทฤษฏี
บริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร  มีระดับการมีส่วนร่วมในงานพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากสมาชิกท่ีมีความสัมพนัธ์ของเพื่อนสมาชิกในองคก์รแตกต่างกนั ต่างก็มีระดบัการมีส่วน
ร่วมโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 
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8. สภาพการทาํงานท่ีทาํอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ พบว่าสถานท่ีทาํงานของท่านมีความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานดีแลว้และสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานของท่าน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิอยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ความคิดเห็นของพนักงานตรงกบัสภาพการทาํงานอยู่ใน
ระดบัมาก 

9. ลกัษณะทางสังคมท่ีทาํอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ ไดใ้ห้บริการและให้ความเช่ือถือจากสังคมรวมถึงการเป็นองคก์รใหญ่ท่ี
เก่ียวกบัเคร่ืองมือหนกั จึงเป็นเหตุใหล้กัษณะทางสงัคมของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก 

10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวีลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ให้ผลตอบแทนแด่พนกังาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สงเคราะห์ รวมถึงพนกังานไดรั้บความสะดวกเป็นอยา่งดีในการใชส้วสัดิการต่าง ๆของหน่วยงาน 
เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ พบว่าความคิดเห็นของพนกังานตรงกบัส่ิงตอบแทน
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก 

สรุปการจดัการในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวีลิฟท ์ จาํกดั  เห็นว่า การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ 
การประสานงานและการควบคุม เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น
พนักงานจึงมีความคิดเห็นต่อการจดัการในการปฏิบติังานในระดับมากดังนั้นจึงสอดคลอ้งกับ 
งานวิจยัของ สุรศกัด์ิ  นานานุกลู  (2525)  การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการ พบว่า 
ความคิดเห็นของพนกังานต่อความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับการจดัการในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ โดยภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( X  = .63) แยกระดบัความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์
ระดบัสูงไดแ้ก่ความมัน่คงปลอดภยัการจดัการ ค่าจา้งและค่าตอบแทน ลกัษณะทางสังคม และ
สภาพการทาํงาน  ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน ลกัษณะ
งานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมยศ  นาวีการ (2521)  การบริหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 2) กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์
ดอกหญา้. กล่าวไวว้่า หลกัการให้บริการท่ีดีนั้นไดแ้ก่  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือประโยชน์และบริการท่ีองค์การจดัให้นั้น จะได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของ

พนักงานในการปฏิบติังาน ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัใน
เครือสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการไดด้งัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับฝ่ายบริหาร 
1.1 ผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นควรให้ความสาํคญัในปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนในทุกๆ ดา้น

เพราะมีความสําคญัต่อความพึงพอใจของพนักงาน ถ้าปัจจัยด้านใดด้านหน่ึงอยู่ในระดับตํ่า ก็
หมายความว่าพนักงานตอ้งการปัจจยัดา้นนั้นมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นแนวทางให้กับ
ผูบ้ริหารในการท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังานอยา่ง
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงสุดแก่พนักงาน และ
สามารถส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานให้ทาํงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อ
องคก์ร 

1.2  บริษทัควรจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารงานท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีอิสระในการ
เสนอความคิดเห็นและใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน ก็จะส่งผลให้พนกังานเกิดความ
พยายามและเตม็ใจท่ีจะทาํงานมากยิง่ข้ึน 

1.3 ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญในด้านการยอมรับนับถือ  เห็นประโยชน์  และ
ความสําคญัของพนกังานอย่างมีคุณค่า ดว้ยการช่ืนชมพนกังานท่ีมีผลงานและความประพฤติดีเด่น 
และเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่พนกังานคนอ่ืนอีกดว้ย 

1.4  ผูบ้ริหารทุกระดับควรหาโอกาสในการพบปะสังสรรค์กับผูไ้ด้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังานบา้ง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทั้ง
ยงัเป็นการลดช่องว่างระหว่างกนั ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัดา้นหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อความพึงพอใจของ
พนกังาน 

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน 

เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั 

เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
2.3  ควรศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพของพนกังานและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
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การศึกษาความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทีมี่ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัปทุมธานี 

A STUDY OF PARENTS’ OPINIONS TOWARD EDUCATIONAL MANAGEMENT 
OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER PATHUMTHANI LOCAL 

ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 

1) นที  นุชนนท ์ 1) อรสา  โกศลานนัทกุล  1) ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม 
1) Natee  Nuchnon 1) Orasa  Kosalanantakul  1)  Pisake  Jun-eam   

________________________ 
 

บทคดัย่อ    
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
1. ศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
จงัหวดัปทุมธานีทั้ง 4  ดา้น คือ  1) ดา้นบุคลากร  2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นวิชาการ 
และ 4) กิจกรรมตามหลกัสูตรและดา้นการมีส่วนร่วม 2. การสนบัสนุนจากชุมชนและเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของหน่วยงานและระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ร            
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 347 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี         
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั  (t-test Independent) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา          
เด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
 
 
 
__________________________________________ 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                               
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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และดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด             
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ แตกต่างกนั           
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด           
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study parents’ opinions toward educational 
management of child development centers under Pathumthani Local Administration Organization. 
The objectives were to study levels of parents’ opinions toward educational management of child 
development centers in Pathumthani in four aspects: personnel, buildings and environment, 
academic matter and curriculum activities, and community participation and support, and to 
compare levels of parents’ opinions toward educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization according to organization types 
and parents’ educational levels. The sample of the study consisted of 347 parents of child 
development centers under Pathumthani Local Administration Organization. The data was 
analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test Independent. 
 The findings of the study were as follows: 
      Overall, parents’ opinions toward educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization were at a high level. The aspect 
obtaining the highest mean was personnel, followed by academic matter and curriculum activities, 
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and community participation and support, respectively. The aspect obtaining the lowest mean was 
buildings and environment. 
 The results of the comparative study according to organization types showed that 
overall, opinions of parents of child development centers in municipality areas and in sub-district 
administration areas toward educational management of child development centers under 
Pathumthani Local Administration Organization were not different. Further study in each aspect 
showed that the parents had different opinions toward the aspect of personnel at a statistically 
significant level of 0.05. However, their opinions were not different toward other aspects.  
 In addition, the results of the comparative study according to parents’ educational 
levels showed that opinions of parents holding a bachelor’s degree or lower, or had higher 
degrees had the same level of opinion towards educational management of child development 
centers under Pathumthani Local Administration Organization were not different overall and in 
each aspect. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสารทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 2) การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
ของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม ระบบการศึกษาต้องมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบอ่ืน ๆ ด้วย ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทางสังคม และทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และต่อการดาํรงชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมและค่านิยมของคนในชาติอยา่งมาก 
 เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของประเทศ และยงัเป็นความหวงัของประเทศในอนาคต             
เด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีอายุ 3-5 ปี เป็นวยัท่ีสาํคญัยิ่งในการวางรากฐานความเป็นพลเมืองท่ีดีการจดั
การศึกษาสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนจึงนับว่ามีความสําคญัเพราะประสบการณ์ท่ีไดรั้บในช่วงอายุน้ี
เป็นการสร้างพื้นฐานความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และยงัเป็นพื้นฐาน
สาํหรับช่วงอายตุ่อไป 
 องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศใชอ้นุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child) ในปีพุทธศกัราช 2533 และประเทศไทยไดล้งนามในภาคยานุวติัสารนบัอนุสัญญา เม่ือ
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2535 (กรมการปกครอง, 2545 : 1) ซ่ึงมีสาระสาํคญัมุ่งปกป้องและส่งเสริม 
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เด็ก รวมถึงตระหนักในคุณค่าและความสาํคญัของเด็ก โดยประเทศท่ีลงนามในอนุสัญญาจะตอ้ง
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของเดก็ 4 ประการ คือ 
 1. สิทธิในการอยู่รอด ได้แก่ สิทธิจะได้รับบริการด้านสาธารณสุข สิทธิท่ีจะได้รับ            
การจดทะเบียน และมีช่ือทนัทีตั้งแต่แรกเกิด 
 2. สิทธิในการไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ การพฒันาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ 
 3. สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง ไดแ้ก่ การคุม้ครองจากการทาํร้าย ทารุณกรรม ทอดท้ิง
การแสวงหาประโยชน์ การลกัพา ฯ 
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเสนอความคิดเห็น การได้รับข้อมูลข่าวสาร              
การแสดงออกทางศาสนาหรือความเช่ือของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หนงัสืออ่ืนๆ 
เพื่อเดก็ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จึงไดบ้ญัญติัในมาตรา 30 ใหเ้ด็ก    
มีฐานะเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนในสงัคม ในการไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย และมาตรา 43 ใหเ้ด็ก
ทุกคนมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายรวมทั้ง
บญัญติัมาตรา 53  คุม้ครองถึงเดก็ท่ีไม่มีผูดู้แล ใหไ้ดรั้บการเล้ียงดูและศึกษาอบรมจากรัฐดว้ย 
 แมว้่าคณะรัฐมนตรีจะไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2542 กาํหนดใหก้ารศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ปี หมายถึง การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมการศึกษาปีท่ี 6 และการศึกษาปฐมวยั          
มิใช่การศึกษาภาคบงัคบั แต่คณะรัฐมนตรีไดมี้มติตั้งขอ้สังเกตใหก้ารจดัทาํแผนปฏิบติัการ นโยบาย
และมาตรการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ครอบคลุมการพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ทาํให ้        
การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นบริการสาธารณะท่ีรัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนควบคุมไปกบัการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2545 : บทนาํ) 
 ในโลกปัจจุบนัมีความรู้มากมายท่ีเกิดข้ึนใหม่และไม่หยุดอยู่กับท่ี โดยมีการพฒันา            
ในดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมใหม่ท่ีนาํเขา้สู่ตวัเรา และเรานําเขา้มาสู่
ตวัเองตลอดชีวิตในการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีเขา้สู่ตวัเรา การจดัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อ
การพฒันาการดา้นต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่อายุ 3 ปีข้ึนไป ให้มีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิต              
อยา่งต่อเน่ือง ใหมี้ประสิทธิภาพต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 การจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินในระดบัปฐมวยั อยู่ในรูปแบบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงเป็น
ทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินเขตความรับผิดชอบเทศบาลตาํบล 
ต่างๆ ซ่ึงมีการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในทอ้งถ่ิน   
 
 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

149 

ดงันั้น ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จึงตอ้งมีจุดเด่นท่ีแตกต่างเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสาํหรับ   ผูป้กครอง
ท่ีจะสรรคส์ร้างบุตร หลานให้เป็นตามความตอ้งการของผูป้กครองและทอ้งถ่ินในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต่าง ๆ  
 ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จึงมี
ความสําคญั เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะได้นําไปใช้ในการจัด              
การปรับปรุงการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและการพฒันาคุณภาพ             
ส่ือ อุปกรณ์ ให้มีมาตรฐานตรงตามความคิดเห็นของผูป้กครอง และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใหค้รู 
เป็นฐานขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเดก็เลก็ไดต้รงตามเป้าหมาย 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการบริหารและมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองรังสิต ศูนยท่ี์ 2 จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นของ         
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการใชข้อ้มูลใหเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในทุก ๆ ดา้น และเพื่อเป็นแนวให้การดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองรังสิต ศูนยท่ี์ 2 มีประสิทธิภาพในการพฒันาเดก็ต่อไป  
  
คาํสําคญั 
 ความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี                     
 

คาํถามการวจัิย 
 ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัของการศึกษา  และประเภทของหน่วยงานต่างกนัมีความคิดเห็น
ของท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีตามประเภทของหน่วยงาน และ
ระดบัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2550  
จาํนวน 47 ศูนย ์ จาํนวน 2,647  คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 347 คน  ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling)   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
โดยศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาแบบทดสอบของ  ธิดา แสงเนตร (2549) และพฒันา
เป็นของตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้กครอง  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้น
บุคลากร  2) ดา้นอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และ             
4) ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาเพื่อนาํมาสร้างและพฒันาเป็นแบบสอบถาม 
          3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาจะสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งสดัส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้น 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ขอความเห็น
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
 3.4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธี IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
พบวา่ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.0  
       3.5 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)  
กบัผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความ 
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เช่ือมัน่ (Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา โดยวิธีของ ครอนบคั (อา้งถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว,์ 2535 

: 133)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ (∝)  0.91 และจดัพิมพเ์คร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ขอหนงัสือจากศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี 
ถึงผูป้กครองนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี เพื่อขอ           
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ผูว้ิจยันาํส่งแบบสอบถามกบัผูป้กครองและนดัหมายการเกบ็แบบสอบถามคืน 
  4.3 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ตามสูตรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  เ ม่ือนําแบบสอบถามท่ี รับกลับคืนดํา เ นินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามพร้อมนาํมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดงัน้ี 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้
ค่าความถ่ี  ร้อยละ 
  5.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองใชค่้าเฉล่ีย ( X) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
  5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของหน่วยงานและระดบั            
การศึกษาของผูป้กครอง โดยใชค่้าทีแบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)  
 
ผลการวจัิย   
 1. การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  และ
ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่     
  1.1 ด้านบุคลากร ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูมีการปลูกฝังลักษณะท่ีดีให้กับเด็ก 
รองลงมาคือ ครูมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งดี ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ มีจาํนวนครูพี่เล้ียงเดก็เพียงพอในการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเดก็  ตามลาํดบั  
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                          1.2 ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สภาพอาคารเรียนมี
ความแขง็แรงปลอดภยั รองลงมา คือ การจดัอาคารเรียนและห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจาํนวน
นกัเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด  คือเคร่ืองเล่นในสนามมีจาํนวนเพียงพอกบัเดก็  ตามลาํดบั  
  1.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  กําหนด
จุดมุ่งหมายในการพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาชดัเจน รองลงมา ไดแ้ก่ 
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด  ไดแ้ก่  ส่ือของเล่นตามมุมต่างๆ  ช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคแ์ก่เดก็  ตามลาํดบั 
  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการ
ตอ้นรับผูป้กครองและชุมชนท่ีมาเยือนดว้ยความเตม็ใจดว้ยไมตรีจิตท่ีดี รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั  
2 ขอ้ คือศูนยมี์การจดัปฐมนิเทศช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนให้ผูป้กครองและชุมชน
รับทราบและ ศูนยเ์ชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรมของศูนย ์ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 
ไดแ้ก่ การใชส้ถานท่ีศูนยเ์ป็นท่ีเผยแพร่วฒันธรรมและกิจกรรมหลากหลายให้แก่ผูป้กครองและ
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ  ตามลาํดบั 
 2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด         
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง   
  2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เขตเทศบาลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น   
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี มีประเดน็น่าสนใจท่ี
นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่า  การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  อยู่ในระดบัมากทุกด้าน            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
 1.1  ดา้นบุคลากร พบว่าผูป้กครองมีความคิดเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรกคือ  การปลูกฝัง
ลกัษณะท่ีดีใหก้บัเด็ก แสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารและบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นตวัอยา่งหรือ
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างและปลูกฝังให้ความรัก ความเอาใจ
ใส่ อบรมและดูแลเด็กเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับเยาวพา เตชุคุปต์ (2542 : 31-37)  กล่าวว่า             
การพฒันาเด็กระดับประถมศึกษาให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตอ้งมีความสมดุลในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มโดยใหเ้ดก็ไดส้นุกสนานกบักิจกรรมการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค ์ เช่นเดียวกบั พฒันา ชชัพงษ ์(2532 : 113) 
ไดก้ล่าวว่าการพฒันาเด็กให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีตามท่ีพ่อแม่และครูตอ้งการ มิใช่เพียงแต่จะ
สอนใหเ้รียนเก่ง ท่องเก่ง จาํเก่งเพียงอยา่งเดียว แต่เด็กจะตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถเชิงวิจิตรศิลป์อีกดว้ย   
 1.2  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม พบว่าผูป้กครองเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือ สภาพอาคารเรียนมีความแข็งแรงปลอดภัย  แสดงให้เห็นว่าการจัดอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทางศูนยไ์ดค้าํนึงถึงความสาํคญัของการสร้างอาคารสถานท่ีใหมี้
ความแข็งแรงสําหรับเด็กมากท่ีสุด เพื่อให้เด็กได้ทาํกิจกรรมการเล่นต่างๆ อย่างปลอดภัย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สุดาวลัย ์ ลีลากุศล (2548 : 105) พบว่าผูป้กครองมีความเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือเร่ืองสภาพอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภยั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เยาวพา เดชุคุปต ์
(2542 : 164-165) ท่ีกล่าวว่าหลกัในการพิจารณาการจดัอาคารสถานท่ีสาํหรับศูนยเ์ด็กปฐมวยัใน        
ขอ้ 4  กล่าวว่าตวัอาคารตอ้งแขง็แรง ปลอดภยั สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้มีแสงสว่างเพียงพอ เช่น
เดียงกบั  ธิดา แสงเนตร (2549 : 59) กล่าวว่า สภาพอาคารเรียนมีความแข็งแรง มัน่คง ปลอดภยั        
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูป้กครองไดม้องเห็นว่าการจดัอาคารสถานท่ีของโรงเรียนมีความมัน่คง 
แขง็แรง สะอาด ร่มร่ืน และมีความปลอดภยัเหมาะสมในการจดัเป็นสถานท่ีในการดูแลเด็กระดบั
ปฐมวยั 
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                           1.3  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบวา่ผูป้กครองเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก
คือ มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาชดัเจน ท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพราะว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความสาํคญักบัดา้นวิชาการและการจดักิจกรรมและการจดั
หลกัสูตรต่างๆ เป็นอย่างมาก  โดยมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
ส่งเสริมการพฒันาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนให้ผูป้กครองไดเ้ห็น
อย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิภารัตน์  ร่ืนสุข (2546 : 75) พบว่าผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัดา้นการจดักิจกรรมการเยนการสอนมาก โรงเรียนจดักิจกรรมศิลปะสาํหรับเด็ก จดัส่ือ และ
อุปกรณ์ สนบัสนุนใหเ้ดก็เล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ราศี  ทองสวสัด์ิ 
(2542 : 2) กล่าวว่าขอบข่ายหลกัการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษานั้นตอ้งมุ่นพฒันาเด็กโดย
องคร์วมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคมและสติปัญญา ยดึปรัชญาการศึกษาจดัใหส้อดคลอ้งกบัจิตวิทยา
พฒันาการของเดก็ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จดัประสบการณ์ในรูปกิจกรรมท่ีบูรณา
การมีการจดักิจกรรมอยา่งสมดุลและประเมินพฒันาการโดยการทาํควบคู่กบัการจดักิจกรรม 
 1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่าผูป้กครองเห็นดว้ยมาก
เป็นอนัดบัแรกคือ  มีการตอ้นรับผูป้กครองและชุมชนท่ีมาเยือนดว้ยความเตม็ใจดว้ยไมตรีจิตท่ีดี  
แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความสาํคญัในเร่ืองท่ีจะทาํให้
ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและประทบัใจเม่ือโรงเรียนให้การตอ้นรับผูป้กครองดว้ยไมตรีจิตท่ีดี  
ทาํให้เกิดความไวว้างใจในการท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดว้ยความมัน่ใจ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุลีพร  อนะมาน (2539) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีส่งเด็กเขา้เรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัสระบุรี พบว่าผูบ้ริหารและครูตอ้นรับผูป้กครองดว้ยไมตรีจิตท่ีดี 
เช่นเดียวกบั  สุดาวลัย ์ ลีลากุศล (2548 : 106) กล่าวว่าการท่ีโรงเรียนจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึนเพื่อให้
ผูป้กครองไดท้ราบถึงศกัยภาพของโรงเรียนและรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนก็ยิ่งทาํให้ผูป้กครองมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนยิง่ข้ึน และผูป้กครองส่วนใหญ่นั้นตอ้งการใกลชิ้ดสนิทสนม เป็นกนัเอง
ของผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนระหวา่งการทาํกิจกรรมต่างๆ 
 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ตามประเภทของ
หน่วยงานและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยจาํแนกตามประเภทของหน่วยงาน ผลการ   
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

155 

เปรียบเทียบความความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวดัปทุมธานี ท่ีอยู่ในประเภทของหน่วยงานเขตเทศบาลและ           
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั  แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่  ผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของหน่วยงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองมาจากผูป้กครองท่ีอยูใ่นประเภทของ
หน่วยงานเขตเทศบาลและเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความคิดเห็นเหมือนกันว่า  การจัด    
การศึกษาด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาลหรือเขตองค์การบริหาร         
ส่วนตาํบล ต้องให้ความสําคญั ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการให้มากข้ึน ควรจัดจ้าง
บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาดา้นปฐมวยัโดยตรงเขา้มาปฏิบติังานเพ่ือการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ผลการ
เปรียบเทียบความความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัการศึกษาของผูป้กครองตํ่ากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรีและสูงกว่า  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญั
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ดา้นบุคลากร จาํนวนครูพี่เล้ียงเด็กในการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กยงัไม่เพียงพอ
ดังนั้ นผู ้บริหารควรจัดจ้างบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
 2. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองเล่นในสนามมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัเด็ก 
ผูบ้ริหารควรสาํรวจดูความเหมาะสมของเคร่ืองเล่นในสนามว่ามีความเหมาะสมและเพียงกบัจาํนวน
เด็กนักเรียนหรือไม่  ควรเพิ่มเติมเคร่ืองเล่นเพื่อการพกัผ่อนและพฒันาทกัษะของเด็กไปพร้อม  ๆ           
กนัได ้
 3. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ควรเพิ่มส่ือของเล่นตามมุมต่างๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ก่เดก็ใหม้ากข้ึนและมีเพียงพอกบัความตอ้งการของเดก็  
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 4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน การใช้สถานท่ีศูนยเ์ป็นท่ี เผยแพร่
วฒันธรรมและกิจกรรมหลากหลายใหแ้ก่ผูป้กครองและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอยงัมีหรือเกิดข้ึนนอ้ยไป 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมกิจกรรมน้ีให้อยู่ในกิจกรรมบงัคบัในการเรียนการสอนหรือเป็น
กิจกรรมท่ีบริการชุมชนเพื่อใหมี้ส่วน 
   ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัวา่มีความแตกต่างกนั หรือไม่ 
 2. ควรมีการวิจยัความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้ําในการบริหารงานของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี   
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