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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นส่ือประกอบการเรียน  
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นครูผูส้อน  และดา้นการวดัผลและประเมินผล กลุ่มตวัอย่างคือ 
นักศึกษานอกโรงเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ใน
เรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 248 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน และดา้นการวดัประเมินผล นกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สําหรับดา้นส่ือประกอบการเรียน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น และขนาดสถานศึกษา พบวา่  

 2.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ                
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนใน
ระดับชั้นท่ีต่างกัน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีต่างกนั 
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มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการวดัประเมินผล อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ              
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นกัศึกษา
ท่ีเรียนในขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในขนาด
สถานศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   

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

satisfaction toward educational provision in Pathumthani’s prison in province in four aspects: 
instructional media, teaching and learning activities, teachers, and measurement and evaluation. 
The sample of the study consisted of 248 students receiving non-formal education in prison in 
Pathumthani province. These students enrolled in the first semester of the 2008 academic year in 
Mattayomsuksa level based on Basic Education Curriculum B.E. 2544. The instrument employed to 
collect the data was a set of questionnaires. The statistics used to analyze the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results of the study were as follows:  

 1. Overall, the students were satisfied with the educational provision at a high level.  
Further study in each aspect revealed that the students were satisfied with teachers, and 
measurement and evaluation at a high level. In addition, they were satisfied with instructional 
media, and teaching and learning activities at a moderate level. 

 2. The comparative study on levels of students’ satisfaction toward educational 
provision in prisons in Pathumthani province, classified according to student levels and school 
sizes, it was found that: 
  2.1 Overall, the students who studied in different levels were satisfied with the 
educational provision differently at a statistically significant level of 0.05. Further study in each 
aspect showed that their satisfaction was different in the aspects of teaching and learning activities, 
and measurement and evaluation at a statistically significant level of 0.05. 
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2.2 Overall, the students studying in different school size were satisfied with the 
educational provision differently at a statistically significant level of 0.05. Further study showed 
that their satisfaction was different in every aspect at a statistically significant level of 0.05. 
 
คาํสําคญั 
 ความพึงพอใจ    การจดับริการศึกษา    การศึกษาในเรือนจาํจงัหวดัปทุมธานี      
 
ความสําคญัของปัญหา     
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนัน้ีมุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหป้ระชาชนปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน จึงเป็นท่ียอมรับวา่การศึกษานั้นเป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตน สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามความเปล่ียนแปลงทุกๆ ดา้นของประเทศ  (พิพฒัน์ วิเชียรสุวรรณ, 2540 : 3 
อา้งถึงใน อาทิตยา  ปานทอง, 2547) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  รัฐมี
หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั  และผูต้อ้งขงัก็เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาเช่นกนั  
ถึงแมว้่าจะเป็นกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาก็ตาม  ซ่ึงเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
(พ.ศ. 2545–2559) ท่ีกาํหนดเป้าหมายและกรอบการดาํเนินงานคือ ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมโอกาส
การเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปีอย่างมีคุณภาพของผูด้้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 79–80) และ กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดก้าํหนด
กลุ่มเป้าหมายไว ้7 กลุ่ม  คือ  1)  กลุ่มผูต้อ้งขงั  2) กลุ่มทหารกองประจาํการ 3) กลุ่มคนพิการ  
4) กลุ่มผูสู้งอาย ุ5) กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน 6) กลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ 
7) กลุ่มอ่ืนๆ เช่นเกษตรกร  ผูรั้บจา้ง  ผูว้า่งงาน ฯลฯ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  มปป. : 14-15) 
 ในการจดัการศึกษาให้กบัผูต้อ้งขงันั้น  กรมราชทณัฑ ์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ไดร่้วมจดัการศึกษาทั้งวิชาสามญั  และวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ  ท่ีเน้น
การศึกษาทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติั จดัมีวุฒิบตัรและประกาศนียบตัรรับรองผลการศึกษา            
เม่ือเรียนจบ  (อาทิตยา  ปานทอง,  2547 : 2)   
 ปัจจุบนัหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดมี้
การพฒันาหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  2546 : 26) สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้
ตระหนักถึงความสําคญัในบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ภารกิจในการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงนับเป็นภารกิจหลกัของ 
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัอาํเภอ เป็นหน่วยงานท่ีนาํนโยบายสู่การปฏิบติั เพื่อบริการ
ยกระดบัการศึกษาของประชากรให้สูงข้ึน  (ประภาภรณ์  ธิติมาพงศ ์, 2549 : 2)  ปี 2549 อาทิตยา  
ปานทอง ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอธญับุรี
ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองปัญหาการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิงและทณัฑสถานบาํบดัพิเศษจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่าปัญหาการเรียนของนกัศึกษาเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีเรียน ดา้นส่ือ
ประกอบการเรียน ดา้นครูผูส้อนและดา้นผูเ้รียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ในเรือนจาํให้เป็นห้องสมุดดุจปัญญามีการจดับริการส่ือการ
เรียนหลากหลายมากข้ึน มีการประชุมสัมมนาอบรมความรู้ใหม่ๆให้ครูผูส้อน เพื่อเป็นแนวทางการ
สอนในทิศทางเดียวกนั การจดับริการการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และพฒันา
ปรับปรุงตลอดเวลา ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ควรไดมี้การศึกษาความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ
ทางดา้นการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัเกณฑก์ารศึกษานอกโรงเรียนเพื่อทราบ
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุง การจดับริการการศึกษานอกโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

 1. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนัหรือไม่ 
 2. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี            
ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํ
เขตจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นส่ือประกอบการเรียน  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นครูผูส้อน  ดา้นการวดัและประเมินผล  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดบริการการศึกษา         
ในเรือนจาํ  เขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีศึกษา  และขนาดสถานศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  นักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2551  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 392 คน  มธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน  278  คน รวม  670  คน 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นักศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2551  
ในเรือนจาํเขตจังหวดัปทุมธานีท่ีมีการบริหารการศึกษาขนาดต่างกันโดยการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  248  คน 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

   เคร่ืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน 
  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระยะเวลาท่ีตอ้งขงั  ระดบัชั้นท่ีศึกษา  สถาบนัท่ีจบการศึกษา  และสาเหตุท่ีเขา้เรียน  กศน. 
  ตอนท่ี   2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขต  จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีมีการบริหารการศึกษาขนาดต่างกนั  ใน  4  ดา้น  คือ  
ดา้นส่ือประกอบการเรียน   ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นครูผูส้อน และ ดา้นการประเมินผล 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  ในการสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเรียนของนกัศึกษาเพ่ือเป็นแนว
ในการสร้างแบบสอบถาม 
      3.2 กาํหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรและเน้ือหาท่ี
จะศึกษา 
  3.3 สร้างแบบสอบถามปัญหาการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดบั
มธัยมศึกษา 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  ขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม ความคลอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
 3.5 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความชดัเจนของของภาษา   และเน้ือหาสาระ
ของแบบสอบถาม 
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  3.6 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบันักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองปทุมธานี  จาํนวน 30 คน  และนาํมา
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยนํามาคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .912 

  3.7 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชไ้ปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  4.1 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถมัภ์  ไปยงักรมราชฑณัฑ์  เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลของงานวิจยัในเรือนจาํเขต
จงัหวดัปทุมธานี 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัเป็นผูม้อบ
แบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งและประสานงานขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเองหลงัจากส่งไปแลว้  
1  สปัดาห์ 
  4.3 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บคืนกลบัมานบัจาํนวนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ 
  4.4 นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ทั้งหมด  ไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
  5.1 ค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุ่ม  โดย
ใชค่้าที  แบบประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  t – test)   
 
ผลการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจในการจดับริการการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน และดา้นการวดัประเมินผล นกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สําหรับดา้นส่ือประกอบการเรียน  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแต่ละดา้นพบวา่ 
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 1.1  ดา้นส่ือประกอบการเรียน โดยภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเกือบทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 1 
การจดับริการหนงัสือ  ส่ือประกอบการเรียนรู้หลากหลาย นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

1.2  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ ไดแ้ก่  มีบริการ
แนะแนว ให้คาํปรึกษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียนให้กบันกัศึกษา   ให้บริการตอบคาํถาม
ในวิชาท่ีเรียนดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั  และมีการจดักระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  
และนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ขอ้ ไดแ้ก่  การใหเ้วลาในการศึกษา คน้ควา้ หา
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างเพียงพอ  การพบกลุ่มจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีเทคนิค วิธีการน่าสนใจ  
และวนั และเวลาท่ีใชใ้นการพบกลุ่มมีความเหมาะสม 

1.3   ดา้นครูผูส้อน นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 4 มีการใชส่ื้อประกอบการสอนได้
อยา่งเหมาะสม นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.4 ดา้นการวดัประเมินผล โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดั บริการ
การศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น และขนาดสถานศึกษา มีดงัน้ี 

2.1  การวิ เคราะห์ข้อ มูล เป รียบเ ทียบระดับความพึ งพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ                  
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามระดบัชั้น  พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียน
ในระดบัชั้นท่ีต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีต่างกนัมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวดัประเมินผล อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.2 การวิ เคราะห์ข้อ มูล เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ                    
การจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า นกัศึกษา
ท่ีเรียนในขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจดับริการการศึกษาแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนในขนาด
สถานศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขตจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก                 
การจดัการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผูต้อ้งขงั ครูผูส้อนไดย้ึดหลกัการจดัการศึกษาท่ีอยู่บนหลกั
ความเช่ือท่ีวา่การศึกษาจะเป็นการฟ้ืนฟ ู แกไ้ข  และปรับปรุงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึนเพื่อกลบัสู่สงัคม
และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  ผูต้อ้งขงัมีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะสมคัรเรียนโดยไม่มี
การบงัคบั และในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูต้อ้งขงั
ในเรือนจาํท่ีไม่สามารถออกมาเรียนในระบบโรงเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัจะเป็นผูใ้หญ่อายเุกินกว่า
ท่ีจะเขา้เรียนในระบบ  อีกทั้งการศึกษานอกโรงเรียนจะมีการยืดหยุน่ ทั้งในเร่ืองของเน้ือหาวิชาและ
วิธีการจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย  และผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง การจดัการศึกษาสําหรับ
ผูต้อ้งขงั การศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาทั้งสายสามญั  สายอาชีพ  และกลุ่มสนใจ  นอกจากน้ี
ยงัให้โอกาสผูต้อ้งขงัไดรั้บการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเปิด ทั้งน้ี
เพื่อให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บความรู้และเม่ือพน้โทษออกมาก็จะไดน้าํความรู้มาใชใ้นการประกอบอาชีพ
ต่อไป     ผลการวิจยัคร้ังน้ี ดา้นส่ือประกอบการเรียน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีการ
บริการการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดับริการหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ไว้
บริการแก่นกัศึกษา  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
บริการแนะแนว ให้คาํปรึกษา ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนให้กับนักศึกษา  ในด้าน
ครูผูส้อน พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเร่ือง ครูผูส้อนมีการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีโอกาสคน้ควา้ หาความรู้เพิ่มเติม  และในดา้นการวดัประเมินผล พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเร่ือง การจดัเกรดผลการเรียนปลายภาค  มีความเหมาะสม และเป็นธรรม  และจดัการ
วดัผล และประเมินผล นอกเวลา กรณีท่ีนักศึกษา  มีขอ้จาํกดั ดงันั้นการจดัการศึกษานอกโรงเรียน
ใหก้บันกัศึกษาในเรือนจาํ   จึงสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัศึกษาเป็นอยา่งมาก ซ่ึง กู๊ด  (Good, 1973 : 
320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นสภาพหรือคุณภาพ หรือระดบัความพอใจ ท่ีมีผลมาจากความสนใจ
ต่าง ๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงท่ีทาํ และสอดคลอ้งกบั อีเลีย  และพาร์ทริกค ์(Elia  and  Partrick, 
1972 : 283-302)  ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลในดา้นความพึงพอใจ หรือสภาพ
จิตใจของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรือเป็นสภาพจิตใจของบุคคลว่าชอบมากหรือชอบน้อย
อย่างไร   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยา  จิรชีวะ  (2549)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษานอก
โรงเรียน  หลกัสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน
อาํเภอในจงัหวดัลาํปาง พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก                 
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 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการการศึกษาในเรือนจาํเขต
จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตามระดับชั้ น  และขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  นักศึกษาท่ีเ รียน                       
ในระดับชั้นท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ จรรยา  จิรชีวะ  (2549)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน            
ท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน  หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอในจงัหวดั
ลาํปาง พบว่า  นกัศึกษาต่างสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบั ธนู  ไผท่อง  (2547)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่องานบริการของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัราชบุรี พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนัมีความพึง
พอใจต่องานบริหารในภาพรวมแตกต่างกนั และท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ การจดับริการ
การศึกษาในเรือนจาํจะตอ้งมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามกาํหนดเวลาท่ีทางหน่วยงาน
กาํหนด และเป็นไปอยา่งมีขีดจาํกดั ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะยนืหยุน่ไดใ้นเร่ืองต่าง ๆ เช่น แหล่งการคน้ควา้
หาความรู้ ระยะเวลาในการขอคาํปรึกษาแนะนําจากครูผูส้อน และการศึกษาจากสถานท่ีจริงท่ี
นอกเหนือจากในห้องเรียน ซ่ึงจากการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการจดัการศึกษาสําหรับผูต้อ้งขงั 
พบว่า มีปัจจยัหลายดา้นท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูต้อ้งขงั ทาํให้ไม่อยากเรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีท่ี
เรียนเป็นสดัส่วนสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตอ้งเรียนและทาํงานควบคู่กนัไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในเรือนจําเขตจังหวัดปทุมธานี  นักศึกษา              

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในดา้นส่ือประกอบการเรียน และดา้นกิจกรรม         
การเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ         
การจดัการศึกษาควรมีการปรับปรุงวิธีการจดักระบวนการเรียนการสอน และสรรหาส่ือการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายขณะจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 2. การจดัการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ครูควรจดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นการสอน  และ
มีคู่มือการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบมาแลว้เพื่อประกอบการสอนใหผู้เ้รียนเกิด   
 
 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

10 

การเรียนรู้ตรงตามสาระการเรียนรู้ ควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยี  และการใช้
ส่ือเทคโนโลย ี ICT  มาช่วยสอน  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจการเรียนรู้มากข้ึน 

 3. การจัดการศึกษาสําหรับผู ้ต้องขังในเรือนจํา  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจ                
แตกต่างกัน ดังนั้ น ผูท่ี้เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาควรทําการสังเกตพฤติกรรมของผู ้เ รียน                   
นาํหลกัการจดัการศึกษาท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างของบุคคลมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

 4. ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูบ้ริหาร ในการจดัการศึกษาสาํหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ผูบ้ริหาร
ควรใหก้ารสนบัสนุนในดา้นความรู้ความสามารถใหก้บัครูผูส้อนอยูเ่สมอ  และในการจดับุคลากรเขา้
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการสํารวจความพร้อมของครูผูส้อนทั้ งในด้านการจัดเตรียมส่ือ  
อุปกรณ์ และแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรทาํการศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมความรู้ของผูต้อ้งขงั 
 2. ควรทาํการศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการศึกษานอกโรงเรียนสาํหรับผูต้อ้งขงัใน

เรือนจาํ 
 

บรรณานุกรม 
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.(2546).  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ

จัดการศึกษานอกโรงเรียนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544.                    
(พิมพค์ร้ังท่ี 2) กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.                                 

การศึกษานอกโรงเรียน,กรม.  (มปป).  นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผู้ต้องขงั.  กรุงเทพฯ :                
คุรุสภา.                                     

จรรยา  จิรชีวะ.(2549).  การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทีมี่ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2544  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอในจังหวดั
ลาํปาง.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง. 

ธนู  ไผท่อง.(2547).  การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนทีมี่ต่องานบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกดักรมสามัญศึกษา  จังหวดัราชบุรี.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 

ประภาภรณ์  ธิติมาพงศ.์  (2549).   ความพงึพอใจของนักศึกษาผู้ใหญ่ทีมี่ต่อการบริการจัดการเรียนรู้                  
    ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544 ในศูนย์บริการการศึกษานอก                   
    โรงเรียนอาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

11 

    สาขาวิชาบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
                 ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 
พิพฒัน์  วิเชียรสุวรรณ.  (2536).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 7  (2535-2539).  

กรุงเทพฯ: เดอะบุค๊ส์.          
อาทิตยา  ปานทอง. (2547).  ปัญหาการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ                         

วธีิเรียนแบบพบกลุ่ม  ระดับมัธยมศึกษา  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  
2544  ในทณัฑสถานบําบัดพเิศษหญงิ  และทณัฑสถานบําบัดพเิศษจังหวดัปทุมธานี.               
ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.   

Elia, Dand G.M.Patrick.  (1972).  “ The Determinants of Job Satisfaction Among Beginning 
Librarians,”.  Library Quarterly. 

Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education.  New York : McGraw-Hill book Co.inc.  
Wolman, B.B.  (1973).  Dictionary of Behavior Science.  New York : Van Norstand Reinhold. 
            



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

การศึกษาการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล  จังหวดัชลบุรี  

 
SUPPORT IN BASIC EDUCATIONAL MANAGEMENT OF SUB-DISTRICT 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN CHONBURI PROVINCE 

 
  วณฏัฐา  มณีแสง    อรสา  โกศลานนัทกลุ และสุวรรณา  โชติสุกานต ์

  Wannatta  Maneesang, Orasa  Kosalanantakul, and  Suwanna  Chotisukan 
 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                               
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จ.ปทุมธานี 

________________________ 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ            
การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี            
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล   ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. และ                 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จงัหวดัชลบุรี  ปีการศึกษา 2550  รวม  305  คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test  Independent) 
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั และการทดสอบค่าเอฟ (F – test)  เม่ือพบความ

แตกต่างใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′ test) 
          ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. การสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดั
ชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการให้การ
สนบัสนุนอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการบริหารงบประมาณ รองลงมา  คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  
              2. การเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล จังหวดัชลบุรี  ตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานและตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า 
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     2.1  ผลการเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุน           
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็น            
รายดา้น  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  
พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนับสนุนการบริหาร            
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and to compare levels of support in basic 
educational management of Sub-district Administrative Organizations, in Chonburi Province, in four 
aspects: personnel management, budget management, academic affairs management, and general 
affairs management. The sample of the study consisted of 305 Sub-district Administrative Organization 
executives and school administrators in Chonburi Province in the 2007 academic year. The data 
was analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for independent 
samples, and F-test. If differences were found, paired test would be done by Scheffe’s method. 
 The findings of the study were as follows: 
 1.  Overall, support in basic educational management of Sub-district Administrative 
Organizations in Chonburi Province was at a moderate level. Further study in each aspect showed 
that the aspect obtaining high support was budget management, followed by personnel management, 
and general affairs management. The aspect obtaining the lowest mean was academic affairs 
management. 
 2.  The comparative study on support in basic educational management of Sub-district 
Administrative Organizations in Chonburi Province, classified according to job positions, and 
educational service areas revealed that: 
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                    2.1 The comparative study classified according to job positions showed that the school 
administrators and the Sub-district Administrative Organization executives had different opinions at 
a statistically significant level of 0.05 toward support in basic educational management of Sub-district 
Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their opinions were 
different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect. 
  2.2 The comparative study classified according to educational service areas showed 
that the school administrators and the Sub-district Administrative Organization executives had different 
opinions at a statistically significant level of 0.05 toward support in basic educational management of Sub-
district Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their 
opinions were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect. 
 
คาํสําคญั 
 การศึกษาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัการพฒันาประเทศไปสู่ความยัง่ยืนเป็นส่ิงสําคญัท่ีทัว่โลกกาํลงัส่งเสริมกนัอย่าง
กวา้งขวาง และในการพฒันาประชากรในประเทศให้มีคุณภาพต่างก็มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับ          
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมสามารถดาํรงตนไวใ้นดุลยภาพได ้เช่น  การ
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง  และสังคมให้ย ัง่ยืน และในการพฒันาคนจะตอ้งอาศยั
การศึกษา เพื่อสร้างทกัษะชีวิต สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งเป็นคนดี มีคุณธรรม            
จริยธรรม สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข การพฒันาคนจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาการศึกษา
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในแต่ละสมยัมาโดยตลอด รัฐบาลไดก้ระจาย
อาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้อ้งถ่ินไดมี้ส่วนสนบัสนุนในการจดัการศึกษา ดงัปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาไทย 
ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั  ในการไดรั้บการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 12 ปี 
อย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และมีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและในกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วน
ร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวการจดั
การศึกษาตอ้งเน้นความสําคญัทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
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เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาการกระจายอาํนาจบริหารและการจัดการสู่ท้องถ่ินถือเป็น
นโยบายสําคญัของประเทศ  ซ่ึงไดก้าํหนดไวอ้ย่างชัดเจนในกฎหมายหลกัทั้ง 3 ฉบบั  ได้แก่  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และพระราชกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ 
เทศบาลเมืองพทัยา กรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีสิทธิท่ี
จะจดัการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ โดยใหก้ระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งประสาน  ส่งเสริม  และเสนอแนะการ
จดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (แนวนโยบายการจดั
การศึกษาในองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน ระยะ 15ปี, 2544) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีมีความสาํคญัยิง่ เป็นการวางรากฐานแก่เยาวชน  
เพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนตลอดชีวิต รวมทั้ งเพื่อ            
การพฒันา หนา้ท่ีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรคส์ังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
อนาคต  
 การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยงาน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล   
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป            
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  มาตรา 39  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32-73)  
ซ่ึงหากงานทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนัก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและ
ผูเ้รียน 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี4)  
พ.ศ.2546 ไดร้ะบุภารกิจการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายบญัญติั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม  โดยจดัใหมี้
กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ โดยบูรณาการตามความเหมาะสมให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดั
เน้ือหา  สาระ  กิจกรรม  ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษา  บรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน 
การสอนและเลือกสรรวิทยาการต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธี              
การสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาซ่ึงเป็นเป้าหมายและนโยบายแห่งรัฐ 
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 จากสภาพปัจจุบนัการสนบัสนุนในการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกับสถานศึกษายงัไม่ชัดเจนในเชิงการบริหารจดัการทั้ง 4 ด้าน ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึง
ความสําคญัน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี เพื่อจะได้นําประโยชน์จากการศึกษาไปปรับปรุงพฒันาหาวิธี            
ท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดส้นบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 
ดา้น ต่อไป 
  
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดั
ชลบุรี  แตกต่างกนัตามสถานภาพและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหาร             
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี  ตามสถานภาพและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. จาํนวน 534 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จงัหวดั
ชลบุรี  ปีการศึกษา 2550  จาํนวน 744  คน   
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อบต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา  จงัหวดัชลบุรี                
ปีการศึกษา 2550 โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ในการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหาร อ.บ.ต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา
รวม 305คน  โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จาํแนกตามเขต            
พื้นท่ีการศึกษาแลว้สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
              2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี          
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  แบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหารสถานศึกษา จังหวดัชลบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า                
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(Rating Scale)  5  ระดบั  ตามวิธีของ  ลิเคิร์ท (Likert  Scale)  มีจาํนวน 40 ขอ้ ในเร่ืองการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น  คือ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการ
บริหารงานวิชาการ  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและใช้กรอบแนวคิดตามพระราชบญัญัติ             
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537  และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2542 และการบริหาร
จดัการสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น ท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวง คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานวิชาการ และดา้นการบริหารงาน         
  3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสร้าง          
แบบสอบถาม  รวมทั้งสดัส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละงาน 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดใน ขอ้ 2 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอความคิดเห็น
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม  ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้
ภาษา 
  3.4 แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่านตรวจสอบ 
  3.5 นาํแบบสอบถามคาํนวนค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่างขอ้คาํถามและนิยาม ศพัท์
เฉพาะ (Item - Objective Congruence Index : IOC) จากสูตร (สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา, 2539) 
  3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out) กบัผูบ้ริหาร อบต. และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จงัหวดัชลบุรี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  50  คน  แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของ
แบบสอบถาม  โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Alpha – Coefficient)  ของครอนบชั  (Cronbach)  
(Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ ไกยวรรณ, 2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
  3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดสอบใช้แล้วไปปรับปรุง  แล้วนําไปเก็บข้อ มูลกับ                 
กลุ่มตวัอยา่งจริง เพื่อนาํผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
   4.1  ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ถึงผูบ้ริหารอบต.และผูบ้ริหารสถานศึกษา   
จงัหวดัชลบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยดาํเนินการผา่นทางสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสาํนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรีให้เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่
ผูต้อบแบบสอบถามคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหาร อบต. และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูต้อบแบบสอบถามคืนหลงัจากส่งแบบสอบถามแลว้ 1 สปัดาห์   
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  4.3 การรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ กระทาํโดยการเก็บด้วยตนเอง  
ตามสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  5.1  จดัทาํขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา  โดยแบ่งเป็น  2  ตอน คือ ตอนท่ี 1
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ  และ  ตอนท่ี 2 ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถามจากการกาเคร่ืองหมายในช่องตามเกณฑ ์
  5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน   
    

ผลการวจัิย   
 1. การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัชลบุรี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีการใหก้าร
สนบัสนุนอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการบริหารงบประมาณ รองลงมา  คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดา้นการบริหารงานวิชาการ   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
  1.1 ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น ราย
ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการสนบัสนุนสูงสุดคือ การสนบัสนุน          ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด คือ การตั้ ง         
คณะกรรมการศึกษาสภาพและความตอ้งการของบุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบุคลากร
ดา้นอตัรากาํลงั  
  1.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีการสนบัสนุนในระดบัมาก  2  ขอ้  คือ การจดัสรรงบประมาณหรือจดัหาทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในโครงการอาหารกลางวนั 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน  
  1.3 ดา้นการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการสนบัสนุนสูงสุดคือ ใหก้ารสนบัสนุนส่ือการ
เรียนการสอน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เผยแพร่ผลการดาํเนินงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา  
  1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น         
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีการให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมากมี 4 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ                    
การ ส่งเสริมการจดักิจกรรมงานวนัสาํคญัและประเพณีในสถานศึกษา รองลงมา  คือ การดูแล ป้องกนั
โรคติดต่อในสถานศึกษาและชุมชน ต่อมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของ
สถานศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่วนการสนับสนุน               
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ดา้นการบริหารงาน
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ทัว่ไปขอ้อ่ืน ๆ ระดบัการสนับสนุนอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การช่วย
ประสานความร่วมมือในการทาํงานระหว่าง อ.บ.ต. กบัสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการ
แนะนาํการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสถานศึกษาบริเวณสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม  
 2. การเปรียบเทียบการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานและตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบวา่ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนับสนุน           
การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุน การบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น 
 
อภิปรายผล 
 1. การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล           
ยงัไม่มีความพอ้มในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในดา้นประสบการณ์ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  
ความเขา้ในในงานบริหารการศึกษาท่ีแทจ้ริง และโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่
สอดคลอ้งเพ่ือรองรับการบริหารจดัการศึกษา  โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  1.1 ดา้นท่ีมีการใหก้ารสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการบริหารงบประมาณรองลงมา  
คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นการ
บ ริหารง านวิ ช าก าร  ทั้ ง น้ี เ ป็น เพร าะว่ า ก า รบ ริหารงบประมาณขององค์ก า รบ ริหาร        
ส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ  มีความคล่องตวั  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน         
ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหาร
จัดการ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดี ข้ึน  และด้านการบริหารงาน          
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ทัว่ไป  ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร  ให้บริหารงานดา้นอ่ืน ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ทางองค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี จึงมี         
บทบาทหลกัในการประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนและการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  ส่งเสริม
ในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของ
งานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ท่ีตรวจสอบได ้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  1.2 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรของ 
อบต. ยงัขาดความรู้ดา้นการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักงาน           
การประถมศึกษาอาํเภอเสิงสาง สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา (2545) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ล่าวว่าบุคลากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา มีความตอ้งการใหมี้การควบคุม  กาํกบั 
นิ เทศ  ติดตามการจัดการศึกษาของท้อง ถ่ินอย่าง ต่อเ น่ืองและเป็นระบบ  และด้วย เหตุ น้ี            
ทาง อบต. จึงสนับสนุนดา้นงบประมาณแก่โรงเรียนแทน ในส่วนของผูบ้ริหาร อบต. เห็นว่า            
การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวุฒินนัท ์สิงห์โพนทนั (2548) ไดศึ้กษาบทบาท 
และหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในการจดัการศึกษาตามความคิดเห็นและความคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า  
ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเท่าท่ีผา่นมา อบต. มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนดา้น
บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยซ่ึงผูบ้ริหารและครูเห็นว่า  อบต. ควรมีบทบาทหน้าท่ีเน้นไปท่ีงานดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 2. ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา  ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากับผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุน        
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัชลบุรี ตามตาํแหน่ง       
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น     
 3. ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัชลบุรี ตามหลกัการบริหารงานในสถานศึกษา ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูบ้ริหาร อบต. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนการบริหารจดั
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชลบุรี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุกดา้น   
  จากผลการวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอบต.ให้การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานมากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก อบต. บางแห่งยงัไม่มีความพร้อมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา  
บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดประสบการณ์ดา้นการศึกษา ซ่ึงไดศึ้กษาการวิเคราะห์บทบาทของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหาร 
อบต.  หรือบุคลากรของอบต.ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัการศึกษา อบต. ยงัขาดการประสานงาน
กบัชุมชนในทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการระดมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเขา้มาใช้
ในการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษา  บุคลากรของอบต.ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ดา้น
การศึกษาแมว้่าในปัจจุบนั อบต. จะมีการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา แต่ อบต. ก็ยงัไม่มี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานดา้นการจดัการศึกษาโดยตรง อบต. ส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจว่าดา้นการบริหารงาน
วิชาการเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษา และ   บทบาทบทบาทของ อบต. ในการจดัการศึกษาถูกจาํกดัดว้ย
เง่ือนไข “ความเป็นวิชาการ” แต่เน่ืองจาก อบต. ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายการกระจายอาํนาจการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พทุธศกัราช 2542  ดงันั้น การเสริมเร่ืองวิชาการในรูปแบบต่าง ๆเช่น การฝึกอบรม การดูงาน 
หรือการจดัตั้งคณะกรรมการวิชาการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งในและนอกชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี อบต. ควรใหค้วามสนใจ เพราะจะเป็นระบบทดแทน ซ่ึงเป็นทางออกท่ีจะช่วยให ้อบต. 
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างคุณภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้รียนรู้และร่วมกนัทาํ
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน  

  สําหรับการจัดให้มีส่วนงานการศึกษาเพื่อทําหน้าท่ี รับผิดชอบการดําเนินงาน           
ดา้นการศึกษาของ อบต. นั้น ก็เป็นทางออกอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยให ้อบต. สามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพมาก  อยา่งไรก็ตามควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและความจาํเป็นของ อบต. แต่ละแห่ง   
จากกรณีศึกษายงัพบอีกว่า อบต. ท่ีมีผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่า ขอ้คน้พบน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cohen (1979 : 35) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลไม่สามารถปฎิบติับทบาทได ้
เน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจในบทบาทและไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้น ดังนั้น การท่ี
สมาชิกสภา อบต. มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนกัอาจส่งผลต่อความสามารถในการแสดงบทบาทนั้น ๆ ได ้
ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงบทบาทของ อบต. ท่ีจาํกดัอยู่เพียงการสนบัสนุนทรัพยากร ในรูปของ      
งบประมาณหรือเงินสนบัสนุน โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุนในโครงการอาหารกลางวนั ส่ือการเรียนการ
สอน และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ดา้นวิชาการ จากขอ้คน้พบดงักล่าว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
กระทรวงมหาดไทยควรจะเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกสภา อบต. ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ในบทบาท 
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และมีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการเขา้ไปมีบทบาทจดัและมีส่วนร่วมในการจดั การศึกษา การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ได้เปิดโอกาส ให้องค์กรชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัทาํสาระของหลกัสูตรข้ึนพื้นฐาน ตามมาตรา 27 การนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ
ชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชเ้ป็นทรัพยากรในการจดัการศึกษา ตาม   มาตรา 57 ดงันั้น ความรู้
ท่ีจาํเป็นในการจดัการศึกษาจึงเป็นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐาน ท่ีจาํเป็นในการจดัและมีส่วน
ร่วมบริหารงานทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นดา้นท่ีสาํคญัอนัจะทาํใหผู้เ้รียนเป็นบุคลากรท่ี
มีคุณภาพและมีศกัยภาพในการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ินและสงัคมประเทศชาติ   
                 2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพและความตอ้งการของ
บุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบุคลากรดา้นอตัรากาํลงั   
 3. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการแนะนําการปรับปรุงภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้         
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 
 4. องค์การบริหารส่วนตาํบลควรสนับสนุนให้คาํแนะนําแก่ผูป้ฏิบัติงานในองค์การ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโดยมุ่งเนน้งานดา้นวิชาการ 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํให้การสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละเขตแตกต่างกนั 
 3. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมุ่งเนน้ดา้นงานวิชาการใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตาํบล  ทอ้งถ่ินและในระดบัประเทศ 
 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

24 

บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง. (2544). แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระยะ 15 ปี                 

(พ.ศ. 2544-2559). กรุงเทพฯ : ส่วนทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล.  สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา: กระทรวงศึกษาธิการ.  
ยทุธ  ไกยวรรณ์. (2545). พืน้ฐานการวจัิย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ยทุธพงษ ์ ไกยวรรณ. (2543). พืน้ฐานการวจัิย. กรุงเทพฯ: สุวีร์ยาสาส์น. 

วฒิุนนัท ์ สิงห์โพนทนั. (2548). บทบาทและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัด                       
                การศึกษาตามความคดิเห็นและความคาดหวงัของผู้บริหารและครูในโรงเรียน                   
                ประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดับุรีรัมย์.                               
 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 
สาํนกัทดสอบทางการศึกษา. (2539). วธีิวจัิยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: พี เอน็. 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

ความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแก้ว 
 

SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS UNDER THE JURISDICTION OF 
 THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA 

 

กฤษฎา   สิงขรรักษ ์  ภิเษก  จนัทร์เอ่ียม และอรสา  โกศลานนัทกลุ 
Krisada Singkhonrak,  Pisake Jun-eam, and  Orasa  Kosalanantakul 

 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                           

ในพระบรมราชูปถมัภ ์จ.ปทุมธานี 
 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการในการรับการนิเทศ
ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ของ  เบน็  เอม็  แฮร์ริส  ตามประสบการณ์ทาํงาน
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวน 10 ดา้น คือ  1.  การนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  2.  งาน
นิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตร  3.  การนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคลากร  4.  การนิเทศเก่ียวกบัการจดัส่ิง
อาํนวยความสะดวก  5. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์  6. การจดัอบรมบุคลากรประจาํการ  
7. การปฐมนิเทศ 8. งานนิเทศการบริการพิเศษ  9.  งานนิเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ชุมชน  10.  งาน
ประเมินผล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่  ครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   
ปีการศึกษา  2550   รวมทั้งส้ิน จาํนวน   364  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ   เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 45 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที  (t-test Independent) ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      

ผลการวิจยัพบวา่ 
               1.การศึกษาความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้  พบว่า  ครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ มีระดบัความตอ้งการในการรับการ
นิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน 10  ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานประเมินผล และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด
คือ งานนิเทศการบริการพิเศษ   

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามประสบการณ์ทาํงาน จาํนวน 10 ดา้น พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8. งานนิเทศการบริการพิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน 10 ดา้น พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare supervision needs of 

teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area according to Ben 
M Harris. The comparative study was classified according to work experience and educational 
service areas. This study focused on ten aspects: 1) teaching and learning management supervision, 
2) curriculum supervision, 3) recruitment supervision, 4) facility management supervision, 5) 
material preparing supervision, 6) personnel training, 7) orientation, 8) special service supervision, 
9) community relations supervision, and 10 evaluation. The sample of this study consisted of 364 
teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2007 
academic year. The instrument used to collect the data was a set of five-rating-scale questionnaires 
with 45 items. The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test Independent at a statistically significant level of 0.05. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo 

Educational Service Area in ten aspects were at a high level. Further study revealed that the aspect 
obtaining the highest mean was evaluation which was at a high level. On the other hand, the aspect 
obtaining the lowest mean was special service supervision which was at a high level. 

2. The comparative study classified according to work experience revealed that the 
supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service 
Area were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect except for the aspect of 
special service supervision in which the supervision needs were not different. 

3. The comparative study classified according to educational service areas revealed that 
the supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service 
Area in ten aspects were not different. 
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คาํสําคญั 
ความตอ้งการในการรับการนิเทศของครู  การบริหารวิชาการของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงทีส่งเสริมให้มนุษยมี์การพฒันาในการสร้างเสริม
ประสบการณ์  เพื่อพฒันาคนให้เป็นบุคลท่ีมีคุณภาพ  จะเห็นได้จาก  พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีจดัให ้การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตของตนให้
สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข ดงันั้นการบริหารงานของโรงเรียนเป็นงานท่ีมีบทบาท
สําคญัยิ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซ่ึงการจดั
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการสามประการคือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ปัจจุบนัพบว่า   การปฏิบติังานการนิเทศการศึกษา
ไม่ไดส่้งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเท่าท่ีควร เหตุเพราะว่าศึกษานิเทศก์ในระดบั
จงัหวดัและระดบัอาํเภอประสบปัญหามากในการออกนิเทศโรงเรียนเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณโรงเรียนจึงไดรั้บการนิเทศไม่ทัว่ถึง ดงันั้น  ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งการให้เกิดสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษาอย่างแทจ้ริงจึงตอ้งดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน การนิเทศภายในเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
แลว้ ยงัส่งผลใหค้รูมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ช่วยแกปั้ญหาพฤติกรรมของครู ส่งเสริมการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียน
ไดดี้ องคป์ระกอบสาํคญัของการนิเทศภายในมี 3 ประการคือ บุคลากร ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ วิธีการ
นิเทศและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติังานนิเทศในดา้นต่างๆ 5 ดา้น
คือ ดา้นเก่ียวกบัตวัครู ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ
ดา้นการประเมินผลในการปฏิบติังานในโรงเรียน ตามลกัษณะงานนิเทศการศึกษาของ  เบ็น  เอ็ม  
แฮร์ริส  ไดใ้ห้ความสาํคญัของงานนิเทศการศึกษา  ไว ้ 10  งาน  คือ  งานนิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตรเป็น
งานท่ีออกแบบปรับปรุงพฒันาเพื่อการเรียนการสอน  ความตอ้งการของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน  เป็นการดาํเนินงานและนาํหลกัสูตรไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนการสอน  
การแนะนาํการใชห้ลกัสูตรอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีมีการนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคคลากรจดั
บุคคลใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ  ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการนิเทศเก่ียวกบัการจดั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัวสัดุส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความจาํเป็นต่อการใชใ้นการเรียนรู้ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์และการจดัซ้ือจดัหา
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วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการจดัอบรมบุคคลากรประจาํการเพื่อกระตุน้และ
ส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าทนัต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสมยัใหม่  มีการปฐมนิเทศให้ความรู้
เบ้ืองตน้กบัครูใหม่เพื่อให้ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  อีกทั้งยงัมีงานนิเทศการ
บริการพิเศษเพื่อสนบัสนุนการสอนพฒันาหลกัการ  นโยบาย  แนวปฏิบติัการทาํงานอยา่งเหมาะสม 
โดยมีงานนิเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชน  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการบริการศึกษาให้กบั
ชุมชนทราบและงานประเมินผลท่ีมีการประเมินผลก่อนเรียน   หลงัเรียน  ตามสภาพท่ีแทจ้ริง  เพื่อ
นาํมาปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน  อย่างไรก็ตาม การปฏิบติังานนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ปัญหามากพอสมควร ทั้งน้ี เพราะไม่ไดป้ฏิบติัอย่างจริงจงั ขาดความเป็นระบบและกระบวนการขาด
การต่อเน่ือง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้ใจหลกัในการนิเทศการศึกษาน้อย และไม่ได้
ปฏิบติังานนิเทศภายในอยา่งเตม็ท่ี ขาดการควบคุม กาํกบั ติดตาม นิเทศและประเมินผล ตลอดจนขาด
เทคนิคในการแก้ปัญหา  ผู ้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการ
ทาํการศึกษาวิจยัถึงความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูท่ีมีต่อการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  

แตกต่างกนัตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา             
สระแกว้  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2550 จาํนวนทั้งส้ิน 3,901คน กลุ่มตวัอยา่งท่ี ใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้คร้ังน้ี  โดยเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแบบสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่   (Taro Yamane) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคือครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีสระแกว้จาํนวน364  คน 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม

เพื่อทราบถึงความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   ใน
ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน แบบสอบถามมีทั้งหมด  2  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
Check  List  จาํนวน  5  ขอ้  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ทาํงาน วุฒิการศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)   
แบ่งออกเป็น  5  ระดบั  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  Scales) ไดแ้ก่  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก     
และมากท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคาํตอบเดียว  จาํนวน  35  ขอ้  ซ่ึงคลอบคลุมทั้ง  10  ดา้น   

1. งานนิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตร 
2. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
3. การนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคคลากร 
4. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 
5. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์ 
6. การจดัอบรมบุคลากรประจาํการ 
7. การปฐมนิเทศ 
8. งานนิเทศการบริการพิเศษ 
9. งานนิเทศเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ชุมชน 
10. งานประเมินผล 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาจาก  เอกสาร  หนงัสือ  ตาํรา  และ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาสร้างแบบสอบถาม 
3.2 ศึกษาหลกัการ แนวคิด และลกัษณะการนิเทศการศึกษาของ  เบ็น  เอ็ม  แฮร์ริส  

การทั้ง  10  ดา้น   
                       3.3 ร่างแบบสอบถาม  และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํไปเสนอต่อประธาน      
 ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบรายละเอียดของขอ้คาํถามใน
ดา้นภาษาและความถูกตอ้ง 
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3.4 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขมาปรับปรุง  แลว้นาํเสนอให้
ผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้มีความคิดตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการรับการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ โดยใชว้ิธีหาค่า  Index  of  Item  Objective  
Congruence  (IOC = 0.98)   

3.5  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามอยา่งละเอียดแลว้ เพื่อใหแ้บบสอบถามชุดน้ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) สาํหรับการวิจยั ผูว้ิจยัจึงนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัตวัอย่าง จาํนวน 30 คน จากประชากรท่ีไม่ไดรั้บเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจากนั้นนาํ
แบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ไปหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.92 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การศึกษาระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้โดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้ค่าสถิติ  t-test 
(Independent)  
 
ผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
               1.การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  พบว่า  ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง  10  ปี  มีระดบัความตอ้งการในการรับ
การนิเทศมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกวา่  10  ปี  ในทุกดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการบริการพิเศษ  อยูใ่นระดบัมาก  ครูสงักดัสาํนกังาน เขต 1 มีระดบัความ
ตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน  10  ดา้น โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือการจดัอบรมบุคลากร
ประจาํการ  อยูใ่นระดบัมาก  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศ การบริการพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก 
ครูสังกดัสาํนกังาน เขต 2 มีระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้ จาํนวน  10  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้
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ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการ
บริการพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามประสบการณ์ทาํงาน  จาํนวน 10 ด้าน  พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8.  งานนิเทศการบริการพิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญั 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จาํนวน 10 ด้าน พบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญั 
 

อภิปรายผล      
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแกว้ พบว่า  ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง  10  ปี  มีระดบัความตอ้งการในการรับ
การนิเทศมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกวา่  10  ปี  ในทุกดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ เทคนิค  เพื่อวดัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน  
เช่น  เจตคติ  พฤติกรรม  ฯลฯ อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ความสําคญัของการ
ประเมินผลการเรียนตามแนวทางของหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัมาก หลกัและวิธีการวดัและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัมาก และความสาํคญัของจุดมุ่งหมายของการ
วดัผล อยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การประเมินผลเป็นส่ิงจาํเป็นในการจดัการเรียนการ
สอน  การประเมินผลตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนการสอนทั้งก่อน  ระหว่าง  
และหลังเรียน  เพื่อนํามาปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์   (2549:165)  กล่าวว่า  ในการจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั  3  
ประการ  คือ  จุดมุ่งหมายของการเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีวดัเพื่อจะไดท้ราบผลวา่  การเรียนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  
การวดัและประเมินผลจึงเป็นงานสาํคญัของสถานศึกษา ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของ
ครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการบริการพิเศษ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ การจดัใหมี้วสัดุ  
อุปกรณ์ในการจดัทาํส่ืออยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการแนะนาํทราบ
ถึงการหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่างานนิเทศการบริการพิเศษเป็นการ
จดับริการอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการสอน  รวมทั้งงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัการ  นโยบาย  แนว
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ปฏิบติัในการทาํงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัพจนีย ์  เทียม
ศกัด์ิ (2543:15)   กล่าววา่ การเรียนรู้ในวิถีชีวิตมีความสาํคญัยิง่ต่อการดาํรงชีวิต เพราะแหล่งเรียนรู้ใน
การเรียนรู้มีอยูท่ ัว่ไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วดั และธรรมชาติ รวมทั้งผูใ้หก้ารถ่ายทอดการเรียนรู้ ซ่ึง
ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบา้น ตน้ไม ้ทุกคนทุกส่ิงในโลกน้ี ลว้นเป็นผู ้
ถ่ายทอด ฉะนั้ นถือได้ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยผ่านทาง
ครอบครัว ซ่ึงเป็นกระบวนการการเรียนรู้โดย วิธีการสอนและปฏิบติัจริงไปพร้อมกนั และสงบ  
ประเสริฐพนัธ์ (2543 : 11-12)  กล่าวไวว้่า แหล่งการศึกษาหรือแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท่ีจะให้
นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพื่อศึกษาหาความรู้นั้นควรประกอบดว้ย 

1. สถาบนัครอบครัว   เป็นรากฐานในการพฒันาชีวิตของทุกคน ทุกชีวิตมีส่วน
สนบัสนุนใหเ้ป็นฐานของการเรียนรู้ 

2.  ชุมชนท่ีเขม้แขง็สามารถเป็นหลกัในการดาํรงชีวิตใหแ้ก่สมาชิกทุกคน เป็นท่ีพึ่งใน
ยามมีปัญหาไดทุ้กเร่ืองและเป็นแหล่งศึกษาใหน้กัเรียนสามารถหาความรู้ได ้

3.  วดัหรือสถาบนัศาสนา  เป็นแหล่งการเรียนรู้ของพระ นกับวช สามเณร ตลอดจน 
บุคลากรทางศาสนา  วดัเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของสังคมในอดีต ท่ีมีศกัยภาพสูงในการเป็น
ท่ีพึ่งของชุมชน 

4.  หอ้งสมุดประชาชนและท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น  เป็นศูนยร์วมความรู้ทุกสาขา
พร้อมจะให้บริการศึกษาแก่ชุมชน ถา้จดัการให้มีประสิทธิภาพ นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยใน
การบริการ แหล่งวิทยาการแหล่งน้ีก็จะกลายเป็นศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในชุมชน 

5.  องคก์รภาคธุรกิจและเอกชนปัจจุบนัองคก์รธุรกิจและเอกชนเป็นองคก์รท่ีเขม็แขง็
มาก มีศกัยภาพสูงและความพร้อมสูงยิ่งในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในสถานศึกษาและ
แนวโนม้ท่ีจะบทบาทสูงมากในการเป็นองคก์รทางการศึกษา เพื่อชุมชน 

6. องคก์รภาครัฐ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนในเร่ืองของการศึกษาเป็นอยา่งดี 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงาน  จาํนวน 10 ด้าน  พบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8.  งานนิเทศการบริการพิเศษ  ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ต่างมีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ครูแต่ละคนต่างก็มีอุดมการณ์และมีความสามารถในการปฎิบติังานไดห้ลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหง้านนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัสมคิด  ขนุทอง  (2537)  
ไดศึ้กษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผูบ้ริหารกบัความตอ้งการการนิเทศภายใน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนะของครู อาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จาํนวน 10 ดา้น  ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าไม่ว่า
โรงเรียนจะสงักดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 ต่างกมี็ความตอ้งการในการรับ
การนิเทศในแต่ละดา้นที่เหมือนกนั  เพื ่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาในดา้นต่างๆให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล   
สอดคลอ้งกบั  มนตรี  ศรีเพชร (2546) ไดว้ิจยัเร่ืองการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้น สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัประทุมธานี  ผลการวิจยัพบว่า 
การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้น ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  สถานศึกษาควรมีการแนะนาํใหค้รูไดท้ราบถึงการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนาํมา

พฒันาและปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.  สถานศึกษาควรจดัใหมี้วสัดุ  อุปกรณ์ในการจดัทาํส่ืออยา่งเพยีงพอ 
3.  สถานศึกษาควรมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหค้รูนาํมาอภิปรายเพ่ือทุกคนเขา้ใจหลกัสูตร 
4.  สถานศึกษาควรจดัหาคู่มือและการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหอ้ยา่งเพียงพอเพื่อใหค้รู

ไดศึ้กษาการใชท่ี้ถูกวิธี 
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแกว้  
2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
3.  ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียน

การสอน  และครูท่ีบรรจุใหม่ตอ้งมีการนิเทศเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะงาน  
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ความต้องการร่วมจัดทาํหลกัสูตรท้องถ่ิน เร่ือง “การทาํผ้ามัดย้อม” ของผู้ปกครองนักเรียน   
โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา  จังหวดัปทุมธานี   

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต  2 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความต้องการร่วม                   
จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  ของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี 
อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2  สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบ่งชั้นและใชก้ารสุ่ม
อยา่งง่าย โดยการจบัฉลากจากประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 164 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยั
เป็นแบบสอบถาม  ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อย
ละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ  Independent 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ระดบัความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน พบว่า ขั้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และ
ขั้นจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การ
ทาํผา้มดัยอ้ม” ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบั 2 คือ ร่วมคิดและร่วมตดัสินใจ 
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                 2. การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน พบว่า ขั้นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน และขั้นจัดทาํหลักสูตรท้องถ่ิน  ผูป้กครองนักเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2                  
มีความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare levels of parents’ participatory 

needs in developing local curriculum of tie-dyeing for students at Wat Klang Klong Si School in 
Lumlukka District, Pathumthani Province under the jurisdiction of the Office of Pathumthani 
Educational Service Area. The sample of the study consisted of 164 parents of the first and the 
second grade interval students obtained from stratified random sampling method and simple 
random sampling method. The instrument used to collect the data was a set of questionnaires with a 
reliability level of 0.96. The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test for independent samples.  

 1. Overall and in each aspect, the participatory needs of the parents in the stage of 
studying background information and the stage of developing curriculum were at level two: 
participating in thinking and decision-making. 

 2. The comparison on levels of participatory needs in developing local curriculum 
showed that in the stage of studying background information and the stage of developing local 
curriculum, the participatory needs of the parents of the first and the second grade interval students 
were not different with statistic significance. 
 
คาํสําคญั 
  ความตอ้งการร่วม   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน   ผา้มดัยอ้ม   ผูป้กครองนกัเรียน 

 
ความสําคญัของปัญหา 

    ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อ                
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยดว้ย การท่ีประเทศไทย
จะสามารถยนืหยดัไดอ้ยา่งสง่างามและกอบกูค้วามแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาไทยให้รุ่งเรืองกลบัคืนมาได ้จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการปฏิรูปการเมือง และสังคมไทย
ควบคู่กันไป ซ่ึงการปฏิรูปดังกล่าวจะสําเร็จลุล่วงได้ ก็ตอ้งอาศยัพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาท่ีมี
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คุณภาพ สามารถสนองความตอ้งการของประชาชนและสังคมไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2540 : 6-7) ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพหรือความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับการศึกษา ไดแ้ก่ ปรับกิจกรรรมการเรียนการสอนหรือ
ปรับกิจกรรมเสริม ปรับรายละเอียดเน้ือหาวิชา จดัทาํคาํอธิบายหรือวิชาเพ่ิมเติม ปรับปรุงหรือเลือกใช้
ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสม และจดัทาํส่ือการเรียนการสอนข้ึนใหม่ระดบัของการศึกษาในยุค
โลกาภิวฒัน์เป็นการจดัการศึกษาเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ของการศึกษา 3 ลกัษณะ คือ การศึกษาเพื่อ
ปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต และการศึกษาเพื่อสังคม บนพื้นฐานของศาสนาและองคค์วามรู้ของสังคม
และชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่การพฒันาทกัษะและศกัยภาพของบุคคล ทั้งทางดา้นสมอง กายและจิตใจของ
บุคคลในการปรับตวัให้รู้เท่าทนั และปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีจะทวี
ความรุนแรงและรวดเร็วอยา่งต่อเน่ือง (ภานุวฒัน์ ภกัดีวงศ,์ 2544 : 14-29)  

 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา
มาตรา 27 (2) ท่ีระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัทาํสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบั
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และในมาตรา 29 ระบุว่าให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดั
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันา
ระหวา่งชุมชน   

 จะเห็นได้ว่า หลักสูตรท้องถ่ินเปรียบเสมือนบันไดท่ีจะก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีมี       
ความเข้มแข็ง เ น่ืองจากหลักสูตรท้องถ่ินท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้เน้ือหาสาระท่ีมี              
ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัทอ้งถ่ิน เป็นความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพการดาํเนินชีวิต ทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัธรรมชาติของทอ้งถ่ิน เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน
ท่ีตนอาศยัอยู ่ดงัท่ี วลัลภ กนัทรัพย ์(2539) ไดก้ล่าวไวว้่า การใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีจะช่วยใหมี้
ชีวิตอย่างมีความสุขในทอ้งถ่ิน จะทาํให้เขาอยากช่วยกนัพฒันาทอ้งถ่ินและไม่คิดอพยพ ไปไหน 
นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัเขา้ใจทอ้งถ่ินของตนเอง ยอ่มทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความรัก ความผกูพนั ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง ตลอดจน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพฒันาทอ้งถ่ินของตนต่อไป (กรมวิชาการ, 2539)ในสังคมชนบทของไทย 
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีสาํคญัจนนบัไดว้่าเป็นหัวใจของคนทั้งตาํบล เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ของเดก็และผูใ้หญ่ ครูและโรงเรียนยงัสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนได ้โรงเรียนตอ้ง
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มีความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ยอมรับแหล่งความรู้ในชุมชน เป็นเง่ือนไข
เบ้ืองตน้ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัแหล่งความรู้ต่างๆ ความสัมพนัธ์แลกเปล่ียน
ความรู้ ทาํให้เกิดความร่วมมือส่งเสริมกนัและกนั ระหว่างโรงเรียนและแหล่งความรู้ภายในชุมชน ท่ี
จะนาํไปสู่การสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนและโรงเรียนในระยะยาว หากชุมชนมีทรัพยากรพื้นฐาน
เหลืออยู ่เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล ผลผลิต โรงเรียนสามารถเขา้ไปสนบัสนุนการพฒันาความ
เขม้แข็งของชุมชนไดง่้ายกว่าดว้ย เพราะความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนจะมีโอกาสเกิดได้
มาก ยงัสามารถแสวงหาพนัธมิตรหรือเครือข่ายภายนอกชุมชนเขา้มาสนบัสนุนกระบวนการพฒันาได้
ดว้ย (บุญนาค ตีวกลุ, 2544)  
 จากความสาํคญัของการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน ในโรงเรียนประถมศึกษา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาจึงพยายามศึกษากระบวนการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้นอง
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาความต้องการร่วมในการจัดทาํหลักสูตรท้องถ่ิน ของโรงเรียนวดักลางคลองส่ี ตาํบล 
ลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบในการบริหาร
จดัการกระบวนการเรียนรู้โดยจากการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย คณะครู และผูเ้ก่ียวขอ้ง เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2551 ท่ีประชุมไดเ้ห็นความสําคญัของการทาํผา้มดัยอ้ม เน่ืองจากผา้มดัยอ้ม
สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้และยงัทาํให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึง
เห็นชอบท่ีจะนาํหลกัสูตรการทาํผา้มดัยอ้มบรรจุลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนวดั
กลางคลองส่ี จากประเด็นดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง “ผา้มดัยอ้ม” ของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี ตาํบลลาดสวาย อาํเภอ 
ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการร่วมของผูป้กครองในการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานและการจดัทาํหลกัสูตร เพื่อทาํใหก้ารจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และผูว้ิจยัไดค้าดหวงัว่าจะนาํผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผูป้กครองทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อ
สนองต่อพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน อีกทั้งเป็นการศึกษาท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนื 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1.  ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานีมีความ
ตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  อยูใ่นระดบัใด 
 2.  ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นแตกต่างกนัมีความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
“การทาํผา้มดัยอ้ม” โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัหรือไม่ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  ของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการร่วมจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน เ ร่ือง “การทํา               
ผา้มดัยอ้ม”  ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 จาํนวน 357 คน 
ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 จาํนวน 234 คน รวมทั้งส้ิน 491 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดขนาดโดยใชสู้ตรของยามาเน่ สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบ่งชั้นและใช้
การสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากจากประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 164 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเก่ียวกบัความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง             
“การทาํผา้มดัยอ้ม” ของผูป้กครองโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  

 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั (Rating Scale) โดย
พฒันาจากแนวคิดของ อนุภรณ์ สุวรรณทิศนากร (2529 : 25) เป็นเคร่ืองมือวดัลกัษณะความตอ้งการ
ร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของผูป้กครอง  
 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
  3.1  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
และปรับปรุงแบบสอบถาม 

  3.2  ดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.3  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ใหข้อ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม ครอบคลุมเน้ือหา และการใชภ้าษา 
  3.4  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาค่า IOC ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8 
ข้ึนไป 
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  3.5  นาํแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามเพื่อนาํไปทดลองใช ้
  3.6  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-Out) กบัผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้นําไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient Alpha) 
ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
  3.7  ปรับปรุงเคร่ืองมือจากการนาํไปทดลองใชแ้ลว้นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล      
  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปให้
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม จาํนวน 164 ชุด โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม
สาํหรับผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 จาํนวน 86 ชุด ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 จาํนวน 78 ชุด 
โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดจ้าํนวน  164  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
                 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล    
  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ คดัแยก และจดัหมวดหมู่เพื่อนาํไป
วิเคราะห์ขอ้มูล 
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
  6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการร่วมของผูป้กครองในการ
จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน “การทาํผา้มดัยอ้ม” ของโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                      6.2 การทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบความตอ้งการร่วมของผูป้กครองในการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน “การทาํผา้มดัยอ้ม” ของโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent 
 
ผลการวจัิย 
 จากการส่งแบบสอบถามไปยงัผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา  
จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  164  ชุด ไดรั้บกลบัคืนและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล จาํนวน 164 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการร่วมของผูป้กครองในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” โรงเรียนวดักลาง คลองส่ี สรุปผลไดด้งัน้ี 
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 1.  ระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วม 
  1.1  ดา้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ในขั้นท่ี 1 ขั้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยรวมพบว่า  ตอ้งการร่วม
จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” อยู่ในระดบั 2 คือ ความตอ้งการร่วมคิดและร่วม
ตดัสินใจ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรกคือ การร่วมในการวิเคราะห์สภาพ
ของทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รองลงมา คือ การร่วมในการ
เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมขอ้มูล และการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ครอบคลุมของขอ้มูล ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ยคือ  การร่วมในการแต่งตั้งคณะทาํงานศึกษา
ขอ้มูล  
  1.2  ดา้นจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ในขั้นท่ี 2 ขั้นจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยรวมพบว่า ความตอ้งการ
ร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของผูป้กครอง อยูใ่นระดบั 2 คือ ความตอ้งการร่วมคิด และร่วมตดัสินใจ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก คือ การร่วมในการติดตามและตรวจสอบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” รองลงมา คือ การร่วมในการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ช่วงชั้นจากหลกัสูตร อนัดับ 3 คือ การร่วมในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินเร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” และการร่วมในการกาํหนดเคร่ืองมือในการประเมินผลหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือ  การร่วมในการกาํหนด
สาระการเรียนรู้ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” และการร่วมในการกาํหนดส่ือ หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง  “การทาํผา้มดัยอ้ม” 
               2.  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
  2.1  การเปรียบเทียบความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  
ของผูป้กครองนกัเรียน  โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 มีความตอ้งการร่วมในการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  2.2  การเปรียบเทียบความตอ้งการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  
ของผูป้กครองนักเรียน  โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 มี
ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 1.  ระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วม 
  1.1   ดา้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาํหลกัสูตรท้องถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มัดยอ้ม”  อยู่ในระดับ 2 คือ ความตอ้งการร่วมคิด และ 
ร่วมตดัสินใจ  ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าผูป้กครองนกัเรียนส่วนมากมีอาชีพรับจา้ง  จึงไม่มีเวลาท่ีจะมามี
ส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร  เร่ือง  “ การทาํผา้มดัยอ้ม”  เพราะการจดัทาํหลกัสูตรตอ้งใชเ้วลาใน
การจดัทาํมาก ผูป้กครองไม่มีเวลาท่ีจะมาเขา้ประชุมไดบ่้อย ๆ  ตอ้งไปประกอบอาชีพของตนเอง            
ไม่สามารถลางานไดบ่้อย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพจนา  เทียนธาดา (2543 : ค) ไดศึ้กษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท่ีได้รับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร  
พบว่า  ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีภารกิจมาก และสอดคลอ้งกบัพูลศรี ไมท้อง 
(2543 : ค) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ในระดบั
มธัยมศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พบว่า ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มีเวลา นอกจากน้ีผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองตอ้งการร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย และอยู่ในระดบัร่วมคิดและร่วมตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
งานวิจยัของสาคร  คุณช่ืน (2543 : ค-ง) ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนในการ
นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผูป้กครองมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการเสนอความคิดริเร่ิมในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีดา้นการ
พฒันาการศึกษานอ้ย 
    1.2   ดา้นจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผูป้กครองนักเรียนมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  อยูใ่นระดบัร่วมคิด และร่วมตดัสินใจ ซ่ึงอาจเป็น
เพราะผูป้กครองนกัเรียนส่วนมากมีอาชีพรับจา้ง   ขาดความรู้ความเขา้ใจ  และไม่มีเวลาท่ีจะมาร่วม
ในการกาํหนดสาระการเรียนรู้  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิจิตรา ใสยะ (2543 : ค) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทอ้งถ่ินในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8  
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  ดา้นการปรับหลกัสูตรแม่บทให้เขา้
กบัสภาพทอ้งถ่ิน  และผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินเสริม
หลกัสูตรแม่บท 
 2.  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
  2.1  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
“การทาํผา้มัดยอ้ม”  ของผูป้กครองนักเรียน  โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จังหวดั
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ปทุมธานี ดา้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 มีความ
ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากจะเป็น
งานท่ีเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง  เพราะส่วนมากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา  การประมวลผลขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้ง เพียงพอของขอ้มูล  ซ่ึงผูป้กครอง
ทั้ง 2 ช่วงชั้นขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อีกทั้งไม่มีเวลาท่ีจะเขา้
มาร่วมดาํเนินการในขั้นตอนน้ี ผูป้กครองทั้ง 2 ช่วงชั้น จึงมีความตอ้งการร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม” ไม่แตกต่างกนั 
 2.2  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
“การทาํผา้มัดยอ้ม”  ของผูป้กครองนักเรียน  โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จังหวดั
ปทุมธานี ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
1 และช่วงชั้นท่ี 2 มีความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง “การทาํผา้มดั
ยอ้ม” ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานส่วนมากจะเป็นงานท่ีเป็นหน้าท่ีของครูในโรงเรียนท่ีจะต้องดําเนินการเอง  เน่ืองจาก
ผูป้กครองส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจ  อีกทั้งไม่มีเวลาท่ีจะเขา้มาร่วมดาํเนินการในขั้นตอนน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้       

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการร่วมจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง “การทาํผา้มดัยอ้ม”  ของโรงเรียนวดักลางคลองส่ี ดงัน้ี 
 1. โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบัผูป้กครองนกัเรียนทุกระดบัช่วงชั้นเรียน ควรเปิดโอกาส
ให้ผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ขอ้มูล หลกัสูตรทอ้งถ่ินการทาํผา้มดัยอ้ม 
 2. ผูป้กครองท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์กบัชุมชน  บุคคล
ทัว่ๆ ไป  เพื่อสร้างศรัทธาใหเ้กิดข้ึน  เพื่อเป็นการชกันาํชุมชนเขา้มาร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาํหนดสาระการเรียนรู้และการกาํหนดส่ือการเรียนรู้ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง  “การทาํผา้มดัยอ้ม” 
 3. ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   และผู ้ปกครองนักเรียนทุกคร้ัง  เพื่อให้ผู ้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมรับรู้                  
การดาํเนินงานของโรงเรียนและเป็นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  เพื่อให้ชุมชนรับรู้เพื่อขอความ
ร่วมมือส่งเสริม  สนบัสนุนใหก้ารจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูหรือ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. ควรศึกษาความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อการปฏิบติังานของชุมชนตามบทบาทหนา้ท่ีใน
การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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FACTORS RELATED TO THE MARKETING MIX IN THE SELECTION TO PURCHASE 

RICE MILLING MACHINES IN THE CENTRAL AREA OF THAILAND 
 

วาณิชย ์ ทองสง่า ฐิตินนัท ์ วารีวนิช และวรุณี  เชาวสุ์ขมุ 
Wanich  Thongsa-nga,  Thitinan  Wareewanich, and Warunee  Choasukhum 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

   ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จ.ปทุมธานี 

 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือเคร่ือง 

จกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองจักรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ใน
การศึกษา เป็นโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 198  แห่ง  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
โดยวิธีการทดสอบ t และการทดสอบ F และทดสอบความสมัพนัธ์โดยวิธีเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบวา่   
 1.  การวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อายรุะหวา่ง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นผูจ้ดัการ
ฝ่ายผลิต มีรายไดข้องตนเองระหวา่ง 30,001บาท - 45,000 บาท และมีอายงุานมากกวา่  5  ปี  
 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ  
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม จิตวิทยา และปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสี
ขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย   
 3.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านตาํแหน่งงาน ด้านรายได้ และระดับการศึกษาให้
ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากท่ีสุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน  
สถานภาพสมรส ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากและมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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 4. ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสังคม  วฒันธรรม 
และจิตวิทยา กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั  .05  และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the factors related to the marketing mix in the 
selection to purchase rice milling machines in the central area of Thailand. The sample group 
consisted of 198 rice mill owners in the central area of Thailand. The research instrument used to 
collect the data was a questionnaire with the reliability level of .95. The data was analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson correlation. The findings of this 
study were as follows: 

1. As for the personal factors, it was found that most of the interviewees were male 
around 30 – 39 years old, married, graduated with a bachelor’s degree. Their positions were 
production managers with a salary around 30,001 – 45,000 baht and over 5 year working 
experience. 

2. The marketing mix factor and internal and external factors of buyer’s characteristics 
for examples: social, cultural, psychological and personal factors affected the selection to purchase 
rice milling machines in the central area of Thailand. 

3. The personal factors had different effects on the marketing mix factors. When 
considered individually, the position, salary and education factors affected the marketing mix factor 
at the highest level. Gender, age, working experience and marital status affected the marketing mix 

factors significantly (ρ < .05). 
4. The internal and external factors of buyer’s characteristics which were the social, 

cultural and psychological factors had significant relationship with the marketing mix factors at the 
.05 level. 

 
คาํสําคญั   

 ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว โรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
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ความสําคญัของปัญหา 
วิวฒันาการโรงสีขา้วไดเ้ร่ิมกาํเนิดข้ึนมาตั้งแต่สมยัโบราณ มนุษยไ์ดริ้เร่ิมคิดคน้เคร่ืองจกัร 

การแปรรูปขา้วเปลือกมาชา้นานจวบจนปัจจุบนั ไดว้ิวฒันาการเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัเป็นอย่างมาก 
เพื่อใชเ้คร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑข์า้วใหไ้ดป้ริมาณมากควบคู่กบัการปลูกขา้ว  ท่ีเพิ่มมากข้ึนของชาวนา 
ทั้งน้ีกเ็พื่อตอบสนองความตอ้งการ การบริโภคของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ซ่ึงวิวฒันาการของเคร่ืองจกัร
ท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีน้ี ผูผ้ลิตเจา้ของธุรกิจโรงสีขา้ว จึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาปรับปรุง
กระบวนการการผลิต เทคนิคและการติดตั้งเคร่ืองจกัรสีขา้ว ท่ีจะทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และ
ปริมาณการผลิตท่ีมีกําลังการผลิตท่ีให้ผลผลิตสูง  เพื่อให้มีผลตอบแทนกําไรสูงสุด  ดังนั้ น
ผูด้ ําเนินการวิจัยน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ การเลือกใช้เคร่ืองจักร สําหรับ
กระบวนการการผลิตของโรงสีขา้ว ท่ีจะทาํใหเ้กิดกาํไรสูงสุด 

โรงสีขา้วจะแบ่งอกเป็น 2 ประเภท คือ โรงสีขา้วท่ีสีขา้วเปลือก (Paddy Husking Rice 
Mill) และ โรงปรับปรุงคุณภาพขา้ว (Refining Rice Mill) ซ่ึงโรงสีขา้วทั้งสองประเภทน้ี โดยหลกัการ
เพื่อกาํไรสูงสุดแลว้ นอกจากนโยบายในด้านการตลาด ราคาของสินคา้ผลิตภัณฑ์ขา้ว ไม่ว่าจะ
จาํหน่ายภายในประเทศ หรือจาํหน่ายส่งออกไปต่างประเทศแลว้ การท่ีจะทาํให้เกิดกาํไรสูงสุดจาก
การเปล่ียนวตัถุดิบท่ีมีให้เกิดเป็นสินคา้ท่ีผลิตได้จาํนวน ปริมาณมากนั้น จาํเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป สินคา้ ให้ไดใ้นจาํนวน 
ปริมาณ ท่ีมากท่ีสุดต่อหน่วยวตัถุดิบท่ีป้อนเขา้ไปในกระบวนการการผลิต 

สมาคมโรงสีขา้วไทย (2552) ไดร้ายงานประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ และ แนวโนม้ขา้ว
ไทย ในสภาวะการขา้วโลกในปี 2550 และปี 2551 ท่ีในหลายๆประเทศสามารถผลิตขา้วได ้   ใน
ปริมาณท่ีลดลง  เช่น ประเทศไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และญ่ีปุ่น ซ่ึงปริมาณการผลิต
ขา้ว ปลูกขา้วท่ีไดผ้ลผลิตนอ้ยลงอนัเน่ืองมาจาก ภยัธรรมชาติท่ีเกิดมาจากผลกระทบของสภาวะโลก
ร้อน ปริมาณผลผลิตขา้วท่ีลดลงและภยัธรรมชาตินั้น ทาํให้ในหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม 
ประเทศแถบตะวนัออกกลาง ประเทศแถบตะวนัตก เป็นตน้ มีปริมาณขา้วท่ีจาํเป็นตอ้งบริโภคลด
นอ้ยลง เน่ืองจากการผลิตขา้ว ปลูกขา้ว ท่ีไดผ้ลผลิตลดลงดว้ยในภาวะท่ีมีความตอ้งการบริโภคขา้วอ
เท่าเดิมหรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อยสําหรับบางประเทศ แต่การผลิตปลูกขา้วกลบัลดน้อยลง จึงทาํให้เกิด
สภาวะคลา้ยจะขาดแคลนในบางช่วง แมก้ระทั้งในประเทศไทยเองยงัเกิดภาวะขา้ว ขาดตลาดและ
ราคาสูงในช่วงระยะเวลาหน่ึงดังนั้ นความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิต (โรงสีขา้ว)  จึงตอ้งมี
เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑข์า้วสาํเร็จรูปเพ่ือการจาํหน่าย ท่ีไดก้าํไรสูงสุดอีก
ทั้งเป็นการพฒันากระบวนการการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

73 

ทั้งน้ีในปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัอุปสงคสื์บเน่ือง ของการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย คือ ปริมาณหรือจาํนวนในการ
เลือกซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วนั้นจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การท่ีเกิดสภาวะท่ีผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการขา้วมาก อนัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีกล่าวไวข้า้งตน้น้ีแลว้นั้น ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ามีความตอ้งการ
บริโภคขา้วเพิ่มมากข้ึนของประชากรโลก และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูผ้ลิตตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค และในเม่ือมีความตอ้งการบริโภคขา้วในปริมาณมากข้ึน ผูผ้ลิตก็ตอ้งพฒันาปรับปรุง
กระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตสินคา้ขา้วใหไ้ดเ้พิ่มมากข้ึนดว้ยผูผ้ลิตจึงตอ้งการเคร่ืองจกัรสีขา้วท่ี
จะนาํมาใชใ้นกระบวนการการผลิตขา้วมากเพิ่มข้ึนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรืออุปสงคข์อง
ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎของอุปสงคซ่ึ์งหมายถึงความสัมพนัธ์ แบบผกผนัไปในทาง
ตรงกนัขา้มระหว่างราคาและปริมาณสินคา้ กล่าวคือ ราคาสินคา้และบริการมีระดบัสูงข้ึนจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการลดลง แต่ถา้ระดบัราคาสินคา้และบริการลดลงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการการซ้ือสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วของโรงสีขา้ว ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดในการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด
ต่อไปและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้วท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้
และทราบวา่ปัจจยัใดมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือหรือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ผูป้ระกอบการโรงสี
ข้าวทั้ ง น้ีย ังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการการผลิตและพัฒนาเคร่ืองจักรให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้ว
จะไดเ้จริญเติบโต และบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีวางไว ้
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กับส่วนประสมทาง
การตลาด  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศ 
ไทย 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
  การดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตวัแปรท่ีศึกษา 
    1.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ 
    1.1.1 ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและลกัษณะของ  
ผูซ้ื้อ 
   1.1.2 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ค่านิยม การยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง 
   1.1.3 ปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่งงาน รายได ้อายุงานระดบั
การศึกษา  และสถานภาพทางการสมรส 
  1.1.4 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้ และบริการ 
  1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ภายนอก (4 P) ไดแ้ก่ 
   1.2.1 ผลิตภณัฑ ์
   1.2.2 ราคา 
   1.2.3 สถานท่ีจดัจาํหน่าย  หรือช่องทางจดัจาํหน่าย  
   1.2.4 ส่งเสริมการขาย 
 2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงสีขา้ว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ใน 21 จงัหวดั จาํนวน 325 แห่ง (สุพจน์ กนัต่าย ตาํแหน่ง Service Engineer บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
วิศวกรรม จาํกดั จากรายงานลูกคา้โรงสีขา้ว 21 จงัหวดั ในเขตภาคกลาง ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2552) 
  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่โรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยไดจ้าก
การคาํนวณสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 อา้งใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ท่ีระดบั ความคลาด
เคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 179 แห่ง 
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ขอ้   มี
รายละเอียดดงัน้ี ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ตาํแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อายุงาน  ระดบัการศึกษา  และ
สถานภาพสมรส 

  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  และปัจจยัภายนอกและภายใน
ของลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค  มีทั้งหมด  39  ขอ้  แบบสอบถาม           
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จะเก่ียวกับ  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ปัจจัย
ทางดา้นสงัคม  ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้น  
จะมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) มีระดบัคะแนน  5  ระดบั  การตอบให้
คะแนนระดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย  โดยกาํหนดการใหค้ะแนนดงัน้ี 

   
ระดบัความสาํคญั คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด   1 

  ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว เป็นแบบสอบถาม          
เก่ียวกบั  ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัทางด้านสังคม  
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม  และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา     

 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การหาความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ครอนบกัส์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา 
ระดบัค่าดชันีความพอ้ง ค่าความเช่ือมัน่ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยมีระดบัค่าดชันีความพอ้ง เท่ากบั  .84   

4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตดว้ยสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Anova) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
ใชค่้า F-test และเม่ือพบความแตกต่างดาํเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช ้Sheffe' test 
และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)   ใชใ้นการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
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ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษา  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองจกัรสีขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยสามารถสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
 จากการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
โรงสีขา้วเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง  อายุระหว่าง  30  ปี  ถึง  39  ปี  มีสถานภาพสมรส  ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  มีรายไดข้องตนเองระหว่าง  30,001 บาท  -  45,000  
บาท  และมีอายงุานมากกวา่  5  ปี 
 ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลในภาพรวม
ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มตวัอย่างตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและเจา้ของกิจการ/กรรมการผูจ้ดัการ จะให้ระดับ
ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และในตาํแหน่ง
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและผูจ้ดัการโรงงาน จะให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนันั้น ส่งผลต่อส่วนประสม  ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 60,000 บาทจะให้ระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และใน  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
เฉล่ียนอ้ยกว่า  30,000  บาท   30,001  บาท  -  45,000  บาท  และ45,001  บาท  -  60,000  บาท  จะให้
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จะ
ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จะให้ระดบัความสําคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ    อาย ุ อายงุาน  และสถานภาพสมรส  ท่ีแตกต่าง
กนัจะไม่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัโดยภาพรวมให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
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ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบวา่  ยอมรับสมมติฐาน  ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะ
ของผูซ้ื้อมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด   

   ปัจจยัดา้นสังคม  กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  

   ปัจจยัด้านวฒันธรรม  กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา สถานท่ีจัด
จาํหน่าย และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  
 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  
 
แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสม
ทางการตลาด  และส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว   
 

ปัจจัย 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน 
Sig.        

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นสงัคม 

ผลิตภณัฑ ์ -.13 .08 ตํ่า 
ราคา -.05 .51 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .21** .003 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .06 .44 ตํ่า 

ดา้น
วฒันธรรม 

ผลิตภณัฑ ์ -.11 .12 ตํ่า 
ราคา -.16* .02 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .13 .07 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .00 .99 ตํ่า 

ดา้นจิตวิทยา 

ผลิตภณัฑ ์ -.04 .60 ตํ่า 
ราคา -.05 .47 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .15* .04 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .06 .43 ตํ่า 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองจกัรสีขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดแ้ยกอภิปรายตามลาํดบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตพ้ืนท่ีเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย  คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัภายนอกและภายใน
ของลกัษณะของผูซ้ื้อ  ไดแ้ก่  ปัจจยัทางดา้นสงัคม  วฒันธรรม  และจิตวิทยา 
            เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ในดา้นตาํแหน่งงาน  ดา้นรายได ้ และระดบัการศึกษา  
ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด  และในดา้นเพศ  อาย ุ อายงุาน  
สถานภาพสมรส ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากและปัจจยัภายนอก
และภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม  และจิตวิทยา  โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก และมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสี
ขา้วของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองจกัรสีขา้วในกระบวนการผลิต ของโรงสีขา้วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพราะว่าโดยภาพรวมโรงสีขา้วได้
ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และโรงสี มีความตอ้งการ
เพิ่มกาํลงัการผลิตมากถึง  83.84 % จากกลุ่มตวัอยา่งโรงสี  198  แห่ง มีความตอ้งการใน  การปรับปรุง
กระบวนการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ และในปัจจยั  ดา้นสังคมและจิตวิทยามีผลต่อการ
เพิ่มจาํนวนเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตรองลงมาจาก ปัจจยัส่วนประสม   ทางการตลาดเน่ืองจาก
โรงสี/ผูด้าํเนินการในโรงสี มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารสนับสนุนจากกลุ่มโรงสีดว้ยกนั รวมทั้ง
ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทผูผ้ลิต และบริษัทตัวแทนจําหน่ายในการร่วมมือกันเพื่อพฒันา  
ทดสอบเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ 
 ความตอ้งการเทคโนโลยีเคร่ืองสีขา้ว ท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพขา้วให้มีคุณภาพ และ
สามารถใชว้ตัถุดิบในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พบว่า  โรงสีขา้วมีความตอ้งการเคร่ืองจกัร  สี
ขา้วท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิต และคุณภาพของ
ขา้วให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และช่วยลดตน้ทุนในการผลิต  ลดการสูญเสียใน
กระบวนการการผลิต สามารถใชว้ตัถุดิบในการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และยงัมีความชอบใน
การทดลองเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ๆ  และเป็นผูน้าํในการใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ดว้ยเช่นกนั 
  โอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจการคา้ขา้วของผูค้า้ขา้ว โดยเปรียบเทียบดูความสัมพนัธ์
ระหวา่งการขยายกาํลงัการผลิตและปริมาณการขายในประเทศและการคา้การส่งออก เม่ือพิจารณา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโนม้  ความตอ้งการในการขยายกาํลงัการผลิตของลูกคา้  และปริมาณ การ
ขายในประเทศและส่งออกนั้นโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจคา้ขา้วนั้นมีมาก ซ่ึงจะดูไดจ้ากความ
ตอ้งการในการขยายกาํลงัการผลิตมีมากถึง  83.4%  และปริมาณการส่งออกท่ีมีปริมาณ เพิ่มมากข้ึนใน
หลายๆประเทศ  เช่น  เวยีดนาม  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์เป็นตน้  
ต่างแข่งขนัส่งออกขา้วสู่ตลาดโลก  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมิตรสัมพนัธ์ ธรรมชูเชาวรัตน์ 
(2549) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆกับการซ้ือ
หินแกรนิตในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน
การซ้ือหินแกรนิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลางระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัอ่ืนๆในการซ้ือหินแกรนิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นวฒันธรรม อยู่
ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการซ้ือหินแกรนิตโดยภาพรวม
และรายดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่
มีความสัมพนัธ์กนั  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมมีความสาํคญั
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายด้าน พบว่า ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง และดา้นเทคโนโลย ีไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 อรอนงค ์ ฉายานนท ์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัจูงใจในการเลือกตรายีห่้อรถยนต ์ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายไุม่
เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
รายไดข้องผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 
บาท  การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูใ้ชร้ถยนตใ์นแต่ละตรา ยี่ห้อให้ความสาํคญัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากเป็นอนัดบั 1 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญั
ในระดบัมากรองลงมาตามลาํดบั สาํหรับดา้นราคา มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางดา้น
จิตวิทยา ผูใ้ชร้ถยนตใ์ห้ความสาํคญัดา้นทศันคติมากท่ีสุด ส่วนการรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ และ
บุคลิกภาพ มีความสาํคญัรองลงมาตามลาํดบั ดา้นคุณลกัษณะ ทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต ์ แตกต่างกนั คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายไดข้องผูใ้ช้
รถยนต ์ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเลือกตรายี่ห้อรถยนตท่ี์แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา และ
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนั จะมีผลต่อการเลือกตรา ยี่ห้อรถยนตท่ี์ไม่
แตกต่างกนั การศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาใน การ
เลือกตรายีห่อ้รถยนต ์มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นเกณฑ ์
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ท่ีสูง ปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดดา้นราคาเท่านั้นท่ีไม่มีความสาํคญัในการเลือกตรายีห่อ้รถยนต์
ใน เกณฑท่ี์สูง สาํหรับปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา พบว่า การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสาํคญัในการเลือกตรายีห่อ้รถยนตใ์นเกณฑท่ี์สูง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัการเลือกตรายีห่อ้รถยนต ์ ดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย เท่านั้น ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือก ตรายีห่อ้รถยนต ์ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นจิตวิทยากบัการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต ์ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกตรายี่ห้อรถยนต ์การจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ และบุคลิกภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกตรายีห่อ้รถยนต ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
    บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้ว ควรมีการพฒันาดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรสีขา้วใหส้ามารถ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของลูกคา้ได ้ สามารถเพ่ิมผลผลิต และสามารถปรับตั้ง ควบคุมไดอ้ย่าง
สะดวกผูใ้ชง้านสามารถศึกษาวิธีการใชง้านเคร่ืองจกัรไดง่้ายๆทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้อีกทั้งเป็นการพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถแปรรูปวตัถุดิบไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

  บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้วและลูกคา้ผูใ้ชง้านเองควรท่ีจะมีการร่วมมือกนั ในการ
สร้างพฒันาเคร่ืองจกัรสีขา้วให้มากข้ึน เพื่อพฒันาเคร่ืองจกัรสีขา้วให้เป็นไปตามท่ีกล่าวไวข้า้งบนน้ี 
และอีกทั้งยงัเป็นการขยายโอกาสในการทาํธุรกิจคา้ขา้วออกสู่ตลาดโลก ซ่ึงขา้วท่ีมีคุณภาพยอ่ม เป็นท่ี
ตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นลูกคา้คนไทย หรือต่างชาติ  ในเม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจ ในสินคา้ขา้ว
ไทยก็ยอ่มส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาไทยรวมถึงแรงงานผูรั้บจา้งอ่ืนๆดว้ยซ่ึงแรงงานและผูผ้ลิตขา้ว
ป้อนเขา้สู่โรงสีขา้วจะไดมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการจา้งงานเป็นโครงข่ายทาง
เศรษฐกิจท่ีเติบโตต่อไป 

  โรงสีข้าวและบริษัทผูผ้ลิตเคร่ืองจักรสีข้าวก็ควรร่วมมือกับชาวนา  ในการพฒันา
ปรับปรุง วิจยัพฒันาการทาํนา พนัธ์ขา้ว ใหมี้คุณค่าคุณภาพมากยิง่ข้ึน  และควรมีการพฒันาเคร่ืองจกัร
ในการทาํนา เมลด็พนัธ์ เคร่ืองมือเก็บเก่ียว วิธีการเก็บรักษาผลิตภณัฑข์า้วของชาวนา และการแปรรูป
สินคา้ขา้ว ร่วมกนัพฒันาให้เกิดโครงข่ายแห่งความมัน่คงของเกษตรกรชาวนา และผูค้า้ผูผ้ลิต ให้
สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดโลก 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการบริการ ของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายว่ามีการบริการ อยู่ในระดบัใด 
เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้มากแค่ไหนมากนอ้ยเพียงใด และควรจะทาํการวิจยั       
 
 ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขา้วในปริมาณมากอีกพื้นท่ีหน่ึง
เช่นกนั และในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีกลุ่มโรงสีผูแ้ปรรูปขา้วอยูจ่าํนวนมาก 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการยอมรับระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงระดบัการยอมรับของพนกังานภายหลงัการนาํระบบ ISO 9001 : 2008 มาใช้
ในการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน   บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั และศึกษาความสมัพนัธ์การยอมรับ
การนาํระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี 
กรุ๊ป จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 182 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามจาํนวน 30 ขอ้ คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจยอมรับซ่ึงผลจากการวดัค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน และมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์
ขอ้มูลไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 182 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ โดยมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .05 
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือทาํการจาํแนกรายดา้น พบวา่ ดา้นการต่ืนตวั ดา้นในการสนใจ ดา้นการ
ไตร่ตรอง ดา้นขั้นทดลอง มีการใหร้ะดบักระบวนการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก  ทุกดา้น 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการให้ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรมของ
พนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กับการให้ระดับ
กระบวนการตดัสินใจยอมรับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
เพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นอายุการทาํงาน และดา้นเงินเดือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการให้ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

3. กระบวนการยอมรับโดยรวมของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีอิทธิพลต่อขั้นการ
ยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่า กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นต่ืนตวั ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง 
ขั้นทดลอง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั ขั้นยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
    ABSTRACT 

The objective of this research was to compare the innovation adoption process based 
on personal factors and to examine the relationship between the innovation adoption process and 
personal factors of employees at P.T.G. Groups Company Limited. 

The sample group 182 employees of P.T.G. Groups Company Limited and were 
selected by simple random sampling method. Data was an collected by a questionnaire that had a 
total of 30 items. Part I was personal factors and part II was innovation adoption process with a 
reliability level of .84. The data was analyzed using descriptive statistics of percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), t – test independent, one way ANOVA and Chi – square test and 
determinate coefficient. 

The findings were as follows :  
1. The innovation adoption process of employees at P.T.G. Groups Company Limited 

was at a high level. The findings also showed that the innovation adoption process regarding 
awareness, interest, trial and adoption were at a high level. 
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2. Employees at P.T.G. Groups Company Limited with different personal factors 
regarding sex, age, education, job position, tenure and salary had no significantly different levels 
of innovation adoption process at the .05 level.  

3. Employees at P.T.G. Groups Company Limited with innovation adoption process 
regarding awareness, interest, trial and adoption was significantly related in a positive manner at a 
.05 lower level. 

 
คาํสําคญั   

 การยอมรับระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO : 9001 :  2008   
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการทําธุรกิจมีความรุนแรงข้ึนเร่ือย  ๆ โดยเฉพาะใน          
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
และปัญหาวิกฤติทางการเงินของอเมริกา (Subprime) ซ่ึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่
โลกโดยเฉพาะบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร และประกอบเคร่ืองจักร 
โมดิฟายดเ์คร่ืองจกัร ออกแบบระบบ PLC และซอฟแวร์ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอีเลค็ทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมทัว่ไป หลายบริษทัพยายามปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เพื่อใหร้อด
พน้จากปัญหาเศรษฐกิจและความอยูร่อดขององคก์าร อยา่งไรกต็ามบริษทัท่ีทาํธุกิจประเภทเดียวกนั
หลายบริษทัก็ไดรั้บผลกระทบกบัจากสถานการณ์เดียวกนัน้ี ซ่ึงต่างก็พยามปรับตวัเพื่อให้ผ่านพน้
ปัญหาดงักล่าวไปให้ได ้รวมทั้งบริษทั พี ที จี กรุ๊ป จาํกดั การปรับองค์กรเป็นเร่ืองใหญ่ซ่ึงตอ้ง
กาํหนดเป้าหมายและวางแผนทั้งก่อนกระบวนการเปล่ียนแปลง ระหว่างดาํเนินการเปล่ียนแปลง 
และหลงัดาํเนินการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นนาํพาบริษทัรอดพน้จาก
ปัญหาเศรษฐกิจและกา้วไปสู่ความสําเร็จในการเป็นผูน้าํในดา้นการผลิตงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถทาํผลกาํไรอนัจะนาํเมด็เงินท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงบริษทัใหเ้กิดความเติบโต
และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับเจา้ของบริษทั รวมไป
ถึงผูบ้ริหารในส่วนต่างๆในบริษทัท่ีจะตอ้งช่วยกันพฒันาระบบการทาํงานให้ผลิตสินคา้ให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และผลิตสินคา้ใหดี้กวา่คู่แข่งขนั 
           จากระยะเวลาท่ีผ่านมาการผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรและ อะไหล่ อุปกรณ์ ให้กบั
ลูกคา้ยงัมีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพ ของช้ินงานท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับของลูกคา้และในส่วนของฝ่าย
บริหารไดพ้ยายามจดัหาเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีมีราคาแพงๆมาใชใ้น กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิต
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เพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ไดคุ้ณภาพของช้ินงาน ออกมาไดม้าตรฐานตรงกบัการตอ้งการของลูกคา้
ในดา้นคุณภาพ ราคา  การส่งมอบ ดีกว่าคู่แข่งขนัท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ทางบริษทัก็สามารถแกปั้ญหา
ไดใ้นระดบัหน่ึง ผลจากการเติบโตและมีการขยายงานเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และจาํนวนพนกังานมีมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ทางบริษทัเองก็มีลูกคา้เพิ่มข้ึนทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศความหลากหลายใน
การรับงานจึงมีผลต่อการบริหารงานและการบริการลูกคา้  และประกอบกบัแนวทางของลูกคา้บาง
รายไดเ้ปล่ียนไป โดยวางมาตรฐานของตวัเองสูงข้ึน อาจจะเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยี ไดท้าํให้การแข่งขนัของทางลูกคา้เองท่ีเคยจาํกดัวงอยู่ในระดบัประเทศ กลายเป็นการ
แข่งขนัในระดบัโลก ซ่ึงก่อใหเ้กิดโอกาสและขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจพร้อมกบัการแข่งขนัท่ี
นบัวนัจะทวีความรุนแรงมาก เพื่อแกปั้ญหาต่างๆอยา่งเป็นระบบบริษทัจึงนาํเอาระบบการบริหาร
คุณภาพโดยรวมทัว่ทั้งองคก์ารมาใช ้คือระบบการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008 เพื่อพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทั้งพนกังานในสายงานหลกั และสายงาน
สนบัสนุนให้มีแนวคิดสร้างสรรค ์ พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงให้ทนักบัสภาวการณ์ของลูกคา้ 
และร่วมแรงร่วมใจท่ีจะพฒันาปรับปรุงการทาํงานของบริษทั ใหมุ่้งสู่จุดหมายเดียวกนั  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาภายหลงัจากการท่ีองคก์รนาํระบบบริหารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชบ้ริหารคุณภาพโดยรวมทัว่ทั้งองคก์ารแลว้ พนกังานในระดบั
ต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั สนใจ ไตร่ตรอง และมีความพร้อมยอมรับท่ีจะดาํเนินการภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ระบบการบริหารงานแบบใหม่ขององคก์ร ในระดบัท่ียอมรับได ้ หรือยงัมีปัญหาอ่ืนท่ีพนักงานยงั
ยอมรับไม่ได ้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ียงัมีปัญหาเพื่อให้องคก์รสามารถ
ดาํเนินกิจการต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเจริญเติบในธุรกิจต่อไป 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ การนาํระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการบริหารงานของบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาถึงระดบัการยอมรับของพนกังานภายหลงัการนาํระบบบริหารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์การยอมรับการนําระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 



 5 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.ประชากร 
 ประชากร ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาก พนกังานทั้งหมดของ บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 

182 คนในการดาํเนินการวิจยัซ่ึงไดแ้ก่พนักงานในระดบัหัวหน้างาน และพนักงานในระดบั
ปฏิบติัการ 

2.กลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด 

ไดจ้าํนวน 182 คน 
 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม ขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค ์ท่ีไดต้ั้งไว ้เพื่อรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ส่วน
ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน  อายุการทาํงาน และ เงินเดือน  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 
(Closes-Ended Question)  
 ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม ประกอบดว้ย 
ขั้นการต่ืนตวั ขั้นความสนใจ ขั้นการไต่ตรอง ขั้นการทดลองใช ้และขั้นยอมรับ  เพื่อทาํความเขา้ใจ
ในโครงสร้าง จึงใชค้าํถามในลกัษณะประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีตวัเลือกตามระดบัการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงองคก์รตามความคิดเห็น อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) โดยกาํหนดค่า
คะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ีคือ  

          ระดบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับระบบบริหารงาน
      ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอ้ย 
  1 หมายถึง  นอ้ยมาก 
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             4.ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนในการในการสร้างแบบสอบถามผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารตาํราต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงองคก์รตามระบบบริหารงานคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008  
 4.2  นําร่างแบบสอบถามให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) 
 4.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แนะนาํแลว้จึงดาํเนินการเชิญผูท้รงคุณวฒิุตรวจแบบสอบถาม 
   4.4  การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

         นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
เท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบั
จุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence) ระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะยทุธพงษ ์
กยัวรรณ์ (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 
 +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และเลือกค่าท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.6 นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543 : 123)  
 4.5  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดผ้่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) แลว้ ไปทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทาํการ
ทดลองใชเ้คร่ืองมือเพื่อหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Try - out)โดยนาํไปใชก้บัพนกังาน
บริษัท  ซี.ไอ เทคโนโลยี จํากัด ท่ีอยู่  111 หมู่10 ถนนโรจนะ อําเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีการนาํเทคนิคการบริหารคุณภาพระบบมาตรฐานISO 9001:2000โดยรวม
ทัว่ทั้งองคก์ารมาใชซ่ึ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 30 ชุด ก่อนเก็บ
ขอ้มูลจริง เพื่อนาํกลบัมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยนาํผลของขอ้มูลท่ีไดเ้ฉพาะท่ีมี
การวดัมาตราส่วนประมาณค่ามาคาํนวณหาความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรของครอนบาค (Conbrach) ซ่ึง

เรียกว่า “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา” (α-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1    (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.84 
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             5.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีมีขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 5.1 ผูว้ิจยัทาํหนงัสือแนะนาํตวั และขอหนงัสืออนุญาตโดยแจกแบบสอบถามจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงผูบ้ริหารบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป 
จาํกดั เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ
และหวัหนา้งานในบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 5.2 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งแลว้แจกให้กบัพนกังานในระดบั
ปฏิบติัการและหวัหนา้งานเพ่ือตอบแบบสอบถาม 
 5.3  ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืน เพื่อนาํขอ้มูลมาดาํเนินการต่อไป 
              6.การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 การตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้แลว้
นาํมาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
 6.2 การลงรหสัขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลว้มากาํหนดใส่รหสั 
 6.3 การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 6.4 การวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการโดยกาํหนดเกณฑใ์นการใชน้ํ้ าหนกัแปล
ความหมายค่าเฉล่ียใชเ้กณฑ ์อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงัน้ี  
 ระดบัค่าเฉล่ีย   =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                             จาํนวนชั้น 
   =            

5
15 −           

   =             0.8  
  ค่าเฉล่ีย  ระดบัการยอมรับการยอมรับระบบบริหารงาน  
    ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008   
  4.20 -  5.00 รับรู้มากท่ีสุด 
  3.40 -  4.19 รับรู้มาก 
  2.60 -  3.39 รับรู้ปานกลาง 
  1.80 – 2.59 รับรู้นอ้ย 
  1.00 – 1.79 รับรู้นอ้ยท่ีสุด 
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              7.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   7.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   7.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 7.2 สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Interential Statistics) 
   7.2.1 การวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์แบบไคร์ - สแคว Chi Square (X2) 
  การเสนอผลการศึกษาใชว้ิธีอธิบายความโดยวิธีการพรรณนาประกอบตารง
แสดงขอ้มูลทางสถิติ 
  H0: ปัจจยัส่วนบุคคล   มีความสัมพนัธ์กบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ P = 0 
  H1: ปัจจยัส่วนบุคคล   ไม่มีความสัมพนัธ์กบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับ

ระบบบริหารงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ P ≠ 0 
  H0: กระบวนการยอมรับ   มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกบั   ขั้นการยอมรับ    
หรือ B1 = 0 
  H1: กระบวนการยอมรับ   มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกบั   ขั้นการยอมรับ    

หรือ B1 ≠ 0 
 

ผลการวจัิย 
 1. จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 182 คน 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 87.90 มีอายรุะหว่าง     
21 -28 ปี  จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั   
ปริญญาตรี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ทาํหนา้ท่ีในตาํแหน่งงานพนกังานระดบัปฎิบติั
การ จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 ส่วนมากมีอายกุารทาํงาน 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.50 นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 48 คน         
คิดเป็นร้อยละ 26.40 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนักงานบริษทั    
พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบว่า พนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีระดบัการยอมรับระบบบริหารงาน
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ตามมาตรฐาน ISO: 9001: 2008 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถแยกออกเป็นแต่ละดา้น คือ 
ดา้นการต่ืนตวั ดา้นขั้นความสนใจ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ดา้นความสามารถในการทดลอง
ใช ้และดา้นการยอมรับ โดยพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีระดบัการยอมรับระบบบริหารตาม
มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบักระบวนการตดัสินใจ
ยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัโดยใชส้ถิติ ไค – สแควร์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุการทาํงาน และรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการให้
ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการตดัสินใจยอมรับกบัขั้นการยอมรับ
ของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัโดยใชส้ถิติ Linear Regression พบว่า กระบวนการตดัสินใจ
ยอมรับโดยรวม มีอิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่า ขั้นการต่ืนตวั ขั้นความ
สนใจ ขั้นการไตร่ตรอง ขั้นทดลอง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นยอมรับ ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 (ดงัตารางสถิติต่อไปน้ี) 
 
ตารางที ่4.1 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นต่ืนตวัมีความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 
ขั้นต่ืนตวั B Std. Error  Beta 
Constant 2.535 .131  
Shame (TOSCA) .388 .037 .617 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นการต่ืนตวั พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการ
ยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( Beta = .617) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
ตารางที ่4.2 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นสนใจมีความสมัพนัธ์กบัขั้นการยอมรับ 
 
ขั้นความสนใจ B Std. Error  Beta 
Constant 2.005 .130  
Shame (TOSCA) .473 .037 .694 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นสนใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการยอมรับ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .694) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
 
ตารางที ่4.3 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นไตร่ตรองมีความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 

ขั้นการไตร่ตรอง B Std. Error  Beta 
Constant 1.261 .145  
Shame (TOSCA) .641 .041 .762 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นไตร่ตรอง พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการ
ยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .762) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
 
ตารางที ่4.4 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นทดลองใชมี้ความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 

ขั้นทดลอง B Std. Error  Beta 
Constant 1.227 .126  
Shame (TOSCA) .685 .035 .823 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นทดลอง พบวา่ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นยอมรับ อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .823) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาการยอมรับระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 : กรณีศึกษา
บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นและอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 จากการวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับของพนักงานบริษทัพี.ที.จี กรุ๊ป 
จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับจาํแนกรายดา้น พบว่าพนักงานส่วน
ต่างๆของ พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ให้ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นต่ืนตวั รองลงมาคือ ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขั้นไตร่ตรอง  
  ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ใหก้ารยอมรับในดา้นของการต่ืนตวั
ซ่ึงบริษทัไดมี้การนาํเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO : 2001 : 2008 มาใชใ้นการบริหารคุณภาพ
โดยรวม และพนกังานมีความเขา้ใจในขั้นตอนในการปฎิบติังานตามระบบ ISO : 2001 : 2008     
เม่ือไดรั้บการแจกคู่มือจากฝ่ายบริหารเพื่อนาํมาศึกษาและยงัมีการแสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน
โดยทัว่ไปขององคก์รและพนกังานยงัให้ความร่วมมือกบัองคก์รในการพฒันาการบริหารงานไปสู่
มาตรฐานสากล ดา้นขั้นความสนใจ การบริหารงานสามารถนาํมาใชแ้ละปรับปรุงการทาํงานให้มี
ประสิทธิภาพ ขอ้กาํหนดในการบริหารงานมีความชดัเจนสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่มีการแกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงและเม่ือนาํระบบการทาํงานน้ีมาใชแ้ลว้มีการปรับปรุงการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์  เกิดกาญจน์ (อา้งถึง กรกฏ รามชยัเดช, 2543 ) ศึกษาเร่ือง “การ
ส่ือสารในองคก์รกบัการยอมรับระบบ ISO 9000 ของบริษทั ไทย แอร์พอร์ต กราวด ์เซอร์วิสเซส 
จาํกดั และบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” พบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีระดบัของการยอมรับท่ีสูง
มาก 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กนักบัการให้ระดบักระบวนการยอมรับ
โดยรวมของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการให้
ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่าด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านตาํแหน่งงาน ด้านอายุการทาํงาน และด้าน
เงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เนาวรัตน์ เกิดกาญจน์(อา้งถึงใน กรกฏ รามชัยเดช, 2543) 
ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในองคก์รกบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 ของบริษทั ไทย แอร์
พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” 
พบว่า 1) การศึกษาและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 โดย
ท่ีผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และผูมี้รายไดสู้งกว่า  50,000 บาท   มีการยอมรับระบบคุณภาพ 
ISO 9000 ในระดบัสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 2) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัระบบคุณภาพ ISO 9000 มี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกแหล่งข่าวสารท่ี
เผยแพร่ทางส่ือมวลชนและสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 3)  การส่ือสารใน
องคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แหล่งข่าว
ท่ีมีความสัมพนัธ์การยอมรับ ได้แก่ หัวหน้างานผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าท่ีตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เจา้หนา้ท่ีบริหารคุณภาพ บอร์ดข่าวสารขอ้มูลทัว่ไปการประชุมฝ่าย/แผนก การปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ และเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมประจาํบริษทั 4) ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบ
คุณภาพ ISO 9000 อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีระดบัของการยอมรับท่ีสูงมาก 
 สมมติฐานท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจยอมรับโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกบัการ
ให้ระดบัขั้นยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบว่า กระบวนการตดัสินใจโดยรวมมี
อิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ ขั้นต่ืนตวั ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง ขั้นทดลอง มี
ความสมัพนัธ์ไปในทางทิศเดียวกบัขั้นการยอมรับ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของศยามล  เอกะกลุานนัต ์(2541) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจดัการกบัพฤติกรรมการจดัการของผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จดัการอยูใ่นระดบัสูง ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเพศ อาย ุอายงุาน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การฝึกอบรมดา้นการจดัการต่างกนั มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการ
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความวิตกกงัวล
ต่างกนั มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
จดัการของ    ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  (r  = .5695)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการพิจารณา
ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรม ดงัน้ี 
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 1) จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัให้ระดบัการยอมรับ
นวตักรรม ดา้นการต่ืนตวั ดา้นขั้นความสนใจ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ดา้นความสามารถใน
การทดลองใช ้ดา้นการยอมรับ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ยงัมีขอ้ท่ีควร
ไดรั้บการปรับปรุง คือ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ในเร่ืองรายละเอียดในการแกไ้ขปัญหาท่ี
สามารถปฎิบติัไดจ้ริง ระบบท่ีจะช่วยส่งเสริมการทาํงานให้มีระบบมากข้ึน ดา้นการยอมรับ ระบบ
สามารถทาํให้การทาํงานรวดเร็วและมีมาตรฐานมากข้ึน สามารถนาํระบบน้ีไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาในการทาํงานได ้ซ่ึงบริษทัควรมีการวางแผนท่ีดีเพื่อจะนาํระบบและกระบวนการมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์กบัองคก์รใหม้ากท่ีสุด  
 2) การวิจยัเก่ียวกบัระบบการยอมรับระบบมาตรฐาน ISO: 2001: 2008 จะเห็นไดว้่า
โดยรวมพนักงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับระบบอยู่ในระดบัมากเพราะทาํให้ระบบการทาํงานมี
มาตรฐานมากข้ึน สามารถพฒันาการผลิตให้ไดม้าตรฐาน และทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียงแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงในแต่ละดา้น บริษทัสามารถนาํขอ้มูลมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัการทาํงานของ
องคก์รต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง การยอมรับระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน 
ISO: 2001: 2008 การทาํการวิจยัในเร่ืองระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนกังาน
บริษัท พี.ที.จี กรุ๊ป จํากัด ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงองคก์รไปปรับใชใ้นการบริหารงานและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ต่าง ๆ ของบริษทั และควร
ทาํการศึกษาบริษทั อ่ืน ๆ ท่ีมีการนาํระบบการบริหารตามมาตรฐานมาใชเ้พื่อเปรียบเทียบ และนาํมา
ปรับปรุงเพื่อพฒันาบริษทัต่อไป 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก  และเปรียบเทียบตามขนาด ของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จํานวน 149  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สาระการ
เรียนรูพลศึกษา  ของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  ปการศึกษา 2552 
ประกอบดวย 3  ตอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ คาที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระ

การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
       1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การจัดอาคารสถานที่และแหลงวิทยาการเพ่ือสงเสริมการนําหลักสูตร                     
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มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
คือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                              1.2  ระดับปญหาท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการส่ือและวัสดุอุปกรณ  
 2 .  การ เปรียบเทียบระดับความคิด เห็นที่มีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีการ ใชหลักสูตร โดยรวม             
ไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 

 
ABSTRACT 

            The purposes of this research were to study nd compare the tates and problems on the  
implementation of basic education curriculum n B.E. 2544 among teachers teaching physical 
education  under the office  of the Nakhon Nayok Education Service Area.    
                    The samples used were 149 physical education teachers and the tool  used to collect data 
was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , mean , standard deviation 
and   ndependent). 
                    The findings were as follows : 

                            (1) States  and  problems on the implementation of  basic  education curriculum  in  B.E 2544 
among  teachers  teaching physical education under the  office  of the Nakhon Nayok education 
service area the opinions   of physical education teachers. 

     1.1 The opinions of physical education teachers to the states on  the implementation of  
basic  education curriculum in B.E. 2544 as a whole were at a moderate level. The highest  mean was 
shown on building arrangement and academic sources to promote curriculum Subsequently, the mean 
of  the aspect of administration and service curriculum was at a moderate  level while the aspect of 
evaluation on learning and teaching was the  least.  

     1.2 The problems on  the implementation of basic education curriculum in B.E.2544 from   
physical education teachers   were  at   a moderate level.  The  highest  mean was shown on the  
Aspect of an application of document and manual curriculum. Subsequently, the aspect of media and 
equipment service was  the  least.  

  (2) The comparison of the states and  problems on the implementation of basic education    
curriculum in B.E. 2544 among teachers teaching physical education under the Office of the             
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Nakhon Nayok education Service Area Classified by school size showed that there was no 
significantly  different 
 
คําสําคัญ 

สภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544   สาระการเรียนรูพลศึกษา 
 
ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง  ๆ สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทางสังคม
และเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศตาง  ๆ รวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษา
ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ
เสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริตและเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหา
ตาง  ๆของสังคม ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กลาวไววา  การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตาม
เจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2550)                   
มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา  มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค           
มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน ซ่ึงสนับสนุน  การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางกวางไกลครอบคลุม
สถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็ม
ศักยภาพตลอดชีวิต ซ่ึงจะนําไปสูการเปนสังคมคุณภาพ ท้ังนี้การจัดการศึกษาตองอาศัยวาผูเรียน                  
มีความสําคัญท่ีสุด ( กรมวิชาการ, 2544 :13) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน             
เขามามีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกํากับติดตาม ดูแล และสงเสริม  กิจการ ของสถานศึกษาในฐานะท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนองคกรอยาง  เปนทางการ ท่ีจะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กเยาวชนท่ีเปนสมาชิก  ของชุมชนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542                 
ระบุไวในมาตรา 27 และ28  วาใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาตอโดยใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
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สภาพปญหา ในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชนสังคม  ประเทศชาติ  และสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพตอง 

มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท่ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความ
รับผิดชอบตอสังคม  (กรมวิชาการ, 2546 : 15 )  ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงมีหนาท่ีท่ีจะตอง
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยจะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตร กับติดตามวัดผลประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลมาใชเปนสารสนเทศ
ในการแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคําส่ัง         
ท่ี วก 1166/2544  กําหนดใหในปการศึกษา 2546  ใหทุกโรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา ในช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 และปการศึกษา 2547 เพิ่มช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  และ 5                                 
ช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 2  และ 5  และใหครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 2548 โดยการจัดทําไดเร่ิมใชหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย  เปนผูเผยแพรแกโรงเรียนท่ี
เหลือใหจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   

จากเหตุผลสําคัญคือหลักสูตรการศึกษาของไทยท่ีใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา                     
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)             
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา 
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา  10  ป  มีขอจํากัดอยูหลายประการ  ไมสามารถสงเสริม
ใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรข้ึนใหม 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ            
การเรียนรูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
เพื่อประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช   2544   สาระการเรียนรูพลศึกษา ตางกันหรือไม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

                 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                               
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก 

                        2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                
ตามขนาด ของสถานศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
                   การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานพื้  นท่ีการศึกษานครนายกตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกและเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษามีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
                            กลุมประชากรไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครนายกปการศึกษา 2552 โดยเปนครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาจํานวน 237 คน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครนายก ปการศึกษา 2552 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดท่ี
เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ TaroYamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11) ไดกลุมตัวอยาง
149 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ41คนและสถานศึกษาขนาดเล็ก10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือแบบสอบถามสภาพและปญหาการ
ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  สาระการเรียนรูพลศึกษาของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกปการศึกษา  2 551  ประกอบดวย  3   ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี  1  แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในกาทํางานและขนาด                       
ของสถานศึกษา 

                                   ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544   ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสภาพ และ
ปญหาการใชลักสูตรการกศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา               
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เปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของพวงรัตน ทวีรัตน (2538: 114 -115)  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเปน                  
5  ระดับ ความหมาย ดังนี้ 

1    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับนอยสุด                 
2    หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดับนอย 
3    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
4    หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดับมาก 
5    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีเกณฑในการแปลความหมายของระดับสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษา ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา โดยนําคะแนนเฉล่ีย ( X )           
ท่ี ไดนํ ามา เ ทียบกับ เกณฑน้ํ าหนัก คําถาม  เพื่ อหาค าระ ดับความคิด เห็น  5 ระดับ  ดั งนี้                              
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100) 

คาเฉล่ียต้ังแต  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็มากท่ีสุด 
คาเฉล่ียต้ังแต  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็มาก 
คาเฉล่ียต้ังแต  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็ปานกลาง 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็นอย 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3   เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพ
เคร่ืองมือดังนี้ 

1. ศึกษาคนควา  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรเพ่ือ 
ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและการสรางแบบสอบถาม 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตใหครอบคลุมเนื้อหา เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล จํานวน  65 ขอ 

3. นํารางแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาใหถูกตองสมบูรณ  

4. นําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาของแบบสอบถาม 
5. นําแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ          

5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (ContentValidity) โดยพิจารณาขอความในแบบสอบถาม
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วามีความตรงตามเน้ือหาสาระครอบคลุมเพียงใดโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา  .05    

6.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try  out)   กับประชากร
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน   

7.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาวิเคราะหคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยวิธีครอนบาค 
(นภาพรรณ  จิตตกระจาง, 2543:67) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ซ่ึงผลการวิเคราะห
แบบสอบถามไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.97 และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขออนุญาตเก็บเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  
จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูและพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก    

สงหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกเพ่ือขออนุญาต              
เก็บขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก    

ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก    

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
(1)  หาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ  โดยใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค 
(2)  หาความถ่ีของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (Percentage) 
(3) วิเคราะหระดับสภาพและปญหาโดยใชสถิติ 

1)  คาเฉล่ีย  ( X )  
2)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

(4)  ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544   ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก   วิเคราะหดวยการทดสอบคาที  (t -test independent) 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก 
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1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน                      
เขต พื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวา   การจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา                
คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร  และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

1.2  ระดับปญหาท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
ระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการส่ือและวัสดุอุปกรณ  
                           2.  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีการ                    
ใชหลักสูตร โดยรวมไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการใช หลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544            
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  
มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังนี้ 

สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพการใชหลักสูตรท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก การจัดอาคาร
สถานท่ีและแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใช รองลงมาคือ การวางแผนการ                
ใชหลักสูตร ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร                 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับการจัดอาคารและสถานท่ีและแหลงวิทยาการ          
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตร ไปใชซ่ึงเปนงานท่ีเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการสอนนอย  

ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู                  
พลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                
ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีระดับการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาจํานวน 96 คน               
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คิดเปนรอยละ 64.4   จึงใหทําใหระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการใชคูมือประกอบหลักสูตร                      
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือการจัดเตรียมบุคลากร สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การบริการส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการวางแผนที่ดีแตยังขาดการ
สนับสนุนทางดานบุคลากร จากปญหาท่ีไดทําการสํารวจ พบวา ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสถานศึกษา 
เปนปญหาระดับตน  ๆโดยครูตองทําการสอนหลายวิชาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหปญหาการนิเทศและ
ติดตามผลการใชหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  และยังพบวาสถานศึกษาประสบปญหาขาดครูท่ีตรงกับสาขาวิชา
พลศึกษา จึงทําใหการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนอยลง    

การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิเวศ  คิดยาว  (บทคัดยอ,2542)  ทําการวิจัยเร่ืองความตองการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
โรงเรียน  ของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                            
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ท่ีสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ                   
มีความตองการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  การเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย  คาวัตถุ (2545: บทคัดยอ)                
ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชา พลศึกษาไปใชในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใชใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใช                
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของครูผูสอนวิชาพลศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ดานการใชวิธีสอน              
ใหสอดคลองกับหลักสูตร และดานการจัดปจจัยและสภาพตางๆ ภายในโรงเรียน แตกตางกัน   

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 
สถานศึกษาประสบปญหาขาดครูท่ีตรงกับสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมสถานศึกษาครูผูสอน 1 คนตองสอน
หลายวิชา ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาท่ีควร และ ขาดวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญมา
ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียน ขาดการสนับสนุนใหครูผูสอนใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ
ในการวัดประเมินผล  

 
ขอเสนอแนะ 

1. การใชคูมือประกอบหลักสูตรมีปญหาเปนลําดับแรก เปนเพราะสํานักงานเขตพื้นท่ีให
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรบอยคร้ัง ในการใชหลักสูตรอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงเสนอ ใหผูบริหาร



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

 

76 

 

สถานศึกษาจัดใหความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน และมีระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร                     
ท่ีแนนอน 

2.  จากขอเสนอแนะในคําถามแบบปลายเปด พบวา สถานศึกษามีปญหาการขาดแคลนบุคลากร  
โดยเฉพาะครูสอนวิชาพลศึกษา จึงเสนอแนะใหผูบริหารจัดอบรมใหครูผูสอนท่ีไมจบ   พลศึกษาโดยตรงเขา
อบรมการสอนวิชาพลศึกษาเพิ่มเติม และเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญทางพลศึกษามาชวยอบรมใหกับ
ครูผูสอน เพื่อลดปญหาดังกลาวไดในระยะหนึ่ง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตอไป 

 2.  ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อใชครบทุกช้ัน เพื่อใหรูเนื้อหา กิจกรรม   ของการ
บริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามภารกิจตาง  ๆท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะนําไปเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระ

การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบ 
ตามขนาดของโรงเรียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
โดยการกําหนดขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป และสุมตัวอยางโดยการแบงช้ันภูมิ 
ตามขนาดของโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางรวม 163 คน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละและ            
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา  (t –test)  

ผลการวิจัยสรุปไดวา   
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาท่ี

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็น มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสถานท่ีอุปกรณและส่ิงอํานวย
ความสะดวก  รองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและ                   
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอน ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกัน มีสภาพการ       
จัดการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study instructional  circumstances in physical 

education of  teachers under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area and (2) to 
compare   instructional   circumstances  in physical education  of   teachers  classified  by school size.   
                   The samples used were 163 physical education teachers with a multi stage sampling and 
the tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , 
mean , standard deviation ( X) and t-test (independent). 
                   The findings were as follows : 

    (1)  Instructional circumstances in physical education of teachers under the office of the 
Prachin Buri Educational Service Area as a whole were at moderate level,and each aspect had  
maximum mean in the aspect of building and facilities, measurement and evaluation, learning 
activities  and personality of teachers, respectively 

 (2) The comparison of instructional circumstances  in physical education subject of the 
teachers classified by school size,  as a whole showed significantly different at  level of  0.05.  

  
คําสําคัญ 

สภาพการจัดการเรียนการสอน  สาระการเรียนรูพลศึกษา 
 

ความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ

ดานตาง  ๆสงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทางสังคมและเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศ
ตาง  ๆรวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม  
สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริต
และเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง  ๆของสังคม   ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กลาวไว
วา   การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม   ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของแผนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะท่ี 9            
(พ.ศ. 2545 – 2550)  มุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม               
ท่ีพึงประสงค  มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของ       
การพัฒนา  โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ  และชวยใหคนเหลานั้นมีชีวิตท่ี
ดีข้ึน การศึกษาจึงชวยทําใหเกิดความเจริญในสังคมและประเทศชาติ ทําใหคุณภาพของคนในชาติมี
การพัฒนาคุณภาพมากข้ึนดังจะเห็นไดจากรัฐบาลมีการจัดต้ังเงินงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาไว
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สูงมาก เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษา การศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาบุคคล
เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ  

ปญหาการวางงานและในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหระบบ
การพัฒนาของประเทศไทยไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ีเพราะเม่ือนักเรียนท่ีจบการศึกษาออกมา
มีความรู ความสามารถ แตไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดทําใหเกิดความ
ทอแท ความเครียด ทํางานไดไมเต็มท่ีและสงผลกระทบตอสุขภาพทําใหสมรรถภาพของรางกาย
เปล่ียนแปลงเกิดภาวะโรคตางๆ ข้ึนเปนปญหาท่ีตองใหความสําคัญในการแกไขอยางเรงดวน            
โดยจะเห็นไดจากการปรับเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนน
พัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดทางดานความรู (IQ) และใหผูเรียนมีสมรรถภาพรางการสมบูรณ
แข็งแรง    มีพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณและสังคมท่ีดีดวย 

จะเห็นไดวาการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคคลโดย
ขบวนการทางการศึกษานั้น ส่ิงท่ีเปนองคประกอบสําคัญก็คือ หลักสูตรท่ีดี ผูสอนมีความรูในเร่ือง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน มีอุปกรณการสอนและส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ นักเรียน             
มีความพรอมท่ีจะเรียน ปจจัยดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปก็จะทําใหคุณภาพ
ทางการศึกษาลดลงทันที  การพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ท่ีชวยใหบุคคล            
ไดมีการพัฒนาในส่ิงตางๆ อยางครบถวน มีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม             
และสติปญญา ฉะนั้นการทําใหวิชาชีพพลศึกษาสามารถบรรลุจุดหมายปลายทาง จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับวิชาชีพในสายอ่ืน ๆ  

ดังนั้นในระบบการเรียนการสอนของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทหนาท่ีและความสําคัญ 
เนื่องจากเปนวิชาท่ีทําใหผูเรียนมีสมรรถภาพทางรางกายท่ีสมบูรณ แลวยังเนนรวมไปถึงการใช
ประสบการณในการแกไขปญหาไดอยางดี เปนการเรียนท่ีเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้วิชาพลศึกษายังสอนให
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ท่ีจะเปนผูมีสุขภาพเรียบรอย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ                    
มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความอดทน อดกล้ัน และมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของประเทศชาติ ตอไปรัฐบาลควรตระหนักและ
เห็นความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคลากรท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงไดมีการบรรจุ
หลักสูตรวิชาพลศึกษาไวในหลักสูตรของตารางเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ 
อุดมศึกษา เพราะเปนวิชาท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตอง ทําใหรูจัก
วิธีการสงเสริม สุขภาพเพื่อความยืนยาวของชีวิตและกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

คุณภาพของประชากรในประเทศเปนตัวบงช้ี ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งวาประเทศใด
เจริญกาวหนามากนอยเพียงใด ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมโลกและ
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การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุงยากและซับซอนข้ึนการตอสูดิ้นรนแขงขันกันในสังคมและเศรษฐกิจทําใหประชาชนเจ็บปวยดวย
โรคท่ีเกิดจากปจจัยทางส่ิงแวดลอมและพฤติกรรม เชน โรคเครียดและโรคท่ีเกิดจากการขาดการ
ออกกําลังกายมากข้ึนกวาในอดีตและมีแนวโนมจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนหากประชาชนในประเทศยัง
ไมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง วิชาพลศึกษาจึงเปนสาระการเรียนรูท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประชากรโดยมุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน สงเสริมพัฒนาและการบริหาร
จัดการชีวิตเพื่อดํารงสุขภาพท่ีดี อันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลท้ังทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณซ่ึงเปนองคประกอบของการมีสภาวะทางสุขภาพท่ีสมบูรณ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2545) 

เยาวชนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติอยางแทจริง หากเยาวชนขาด
การออกกําลังกายมีสุขภาพไมแข็งแรง ก็จะสงผลกระทบถึงการเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณ
ไมได ดังนั้นการออกกําลังกายและกําลังใจ การกระตือรือรน การพัฒนาการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ตองควบคูไปกับการมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ รัฐบาลจึงไดคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนา
สุขภาพพลานามัยท้ังทางรางกายและจิตใจของเยาวชนมาโดยตลอด  
                    ถาหากเราทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนก็จะทําใหเราสามารถท่ีจะพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไปไดอยางถูกทาง สภาพการจัดการเรียนการสอน
พลศึกษาตองศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหวิชาพลศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร 
ในสวนของการสอน  หลักสูตรจะมีความสําคัญมาก เพราะถาหากผูใชหลักสูตรไมมีความเขาใจ
หลักสูตรก็จะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามวัตถุประสงค การใชหลักสูตรตองมีการ
แนะนํา การวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรอยูตลอดเวลา และครูผูสอนก็มีความสําคัญ ไมนอย
ไปกวาหลักสูตรเชนกัน ครูผูสอนจะตองมีความรู ความชํานาญในเร่ืองของการสอนพลศึกษา และมี
การจัดกิจกรรมตางๆ ไดสอดคลอง มีอุปกรณตาง ๆ สนองความตองการของเด็กไดอยางพอเหมาะ 
ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการพัฒนา รวมท้ังการวัดผลและประเมินผลที่ตรงตามหลักสูตร และส่ิงสุดทายท่ี
จะขาดไปไมไดก็คือ การสนับสนุนและสงเสริมจากผูบริหาร ก็จะทําใหครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยูในโรงเรียนกบินทร
จริยาคม ซ่ึงอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสถานศึกษา         
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 เพื่อท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการ
เสนอตอผูบริหารในการจัดการศึกษา รวมท้ังใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 
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โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน       

สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตางกัน
หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษา
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรู    
พลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือครูผูสอนสาระการ
เรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยเปนครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา จํานวน  276 คน 

2.   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาด                     
ท่ีเหมาะสมของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11)               
ไดกลุมตัวอยาง 163 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ 54 คน และสถานศึกษาขนาดเล็ก                      
109 คน             

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อถาม สภาพ การจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี ซ่ึงแบบออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ
ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา 
ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยกําหนดปจจัยท่ีเกี่ยวของ 4 ดาน 
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โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Ratting Scale) ของลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงน้ําหนัก
คะแนน 5 ระดับ  ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบันอย 
1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยนําคะแนน
เฉล่ีย ( X ) ท่ีไดนํามาเทียบกับเกณฑน้ําหนักคําถาม  เพื่อหาคาระดับการปฏิบัติ  5 ระดับ ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 :  100) 

คาเฉล่ียต้ังแต  4.51  - 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียต้ังแต  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
คาเฉล่ียต้ังแต  2.51  - 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.51. - 2.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นนอย 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.00 -  1.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

                   การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้   ผู ศึกษาไดดําเนินการตาม               
ข้ันตอน ดังนี้  ขอหนังสือจากท่ีทําการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําไปขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล นํา
หนังสือ ขออนุญาตท่ีไดเสนอผูบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมนําเรียนวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อใหผูบริหารไดแจงบุคลากรครูใหความรวมมือในการดําเนินงาน เก็บรวบรวม
ขอมูล ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกใหโดยตรง และนัดหมายการเก็บรวบรวมกลับคืนมา 
สําหรับครูพลศึกษา ซ่ึงอยูในแตละสวน/ฝายนั้นผูศึกษาไดฝากใหพนักงานธุรการเปนผูแจก
แบบสอบถามให และนัดหมายการขอรับแบบสอบถามกลับคืน หากไมครบก็ดําเนินการติดตามจาก
ฝายธุรการของแตละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
จนครบทุกชุด  รวม  163 ชุด  เ ม่ือตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว  พบวามี
แบบสอบถามชุด ชุดใดไมสมบูรณ จะนํากลับไปใหผูตอบแบบสอบถามตอบใหมจนสมบูรณทุกชุด 
และนําแบบสอบถามท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
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                                 การวิเคราะหขอมูล 
                             การจัดกระทําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษา             
ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

           การจัดกระทําขอมูล 
   (1)   ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนท้ังหมด 
   (2)   ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 
   (3)   นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

                 การวิเคราะหขอมูล 
 (1)   หาความถ่ีของขนาดกลุมตัวอยาง  (Percentage) 

  (2)  วิเคราะหระดับความคิดเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยใช
สถิติโดยใชสถิติ 
       1)  คาเฉล่ีย  (X )  
                                                  2)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
                    (3) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม                         
วิเคราะห t – test Independent   
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา               
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา           
เปนรายขอพบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็น มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสถานท่ีอุปกรณและ                 
ส่ิงอํานวยความสะดวกรองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอนตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีการ
จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรีในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
ยังใหความสําคัญดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูระดับปากนกลาง แตใหความสําคัญในการจัด
สถานศึกษา มีอุปกรณการสอนพลศึกษาท่ีเพียงพอ และสนับสนุนและสงเสริมงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานท่ีสอนพลศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวาผูบริหารของทานสนับสนุนและสงเสริม
งบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีสอนพลศึกษาอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย               
ของ สะอาด โปธายะ (2545)  ท่ีไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการเตรียมการสอน พบวา ครูผูสอน มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ครอบคลุมเนื้อหา ความรูตามหลักสูตรพบวา มีการสอนอยางเปนข้ันตอน มีการทดสอบ ปจจัยท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา คือการที่ผูปกครองและคณะครูใน
โรงเรียน ใหความรวมมือและใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพลศึกษาสนับสนุนคือ อาคาร
พลศึกษา ความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา                 
ในโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับส่ืออุปกรณนั้นครูผูสอนและนักเรียนมีความเห็นท่ีสอดคลองกัน 

ดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครู 
มีความรู และมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆท่ีเหมาะสมกับเนื้อหานอยครูมีความรูและความ
เขาใจในการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ในดานสังคม ครูวัดผล
โดยใชแบบทดสอบความรูและวัดผลโดยแบบสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย                   
ของอุดมศักดิ์  ภิรมย. (2547: 25-26)  ; อางจากในแนนซ่ี Nancy. 1992: 3857 – A ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาความเขาใจในการใชหลักสูตรพลศึกษาในชีวิตจริงของครูพลศึกษา พบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการนําหลักสูตรใหมไปใช ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการใชควรฟงเสียงครูบางเพราะส่ิงท่ีครูตองการไดแก การยอมรับ
นับถือ  การมีอิสรภาพและเสถียรภาพในการทํางาน ตลอดจนตองการเวลาและการสนับสนุน             
ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูใหความสนใจ
นัก เ รียนอย าง ท่ัว ถึงนอยไป  โดยเฉพาะโรงเ รียนขนาดใหญ  ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิจั ย                   
ของอาคม  แกวเอียด ( 2544) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการเรียนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา                     
คือ ความสามารถในการสาธิตกิจกรรมทุกๆอยางใหนักเรียนดูได ความสามารถในการตัดสินกีฬา
ของครูพลศึกษา  ครูพลศึกษาสามารถเปนแบบอยางท่ีดีของนักเรียนได ความต้ังใจในการสอน                   
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ของครูพลศึกษาและการเอาใจใสนักเรียน ความสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา ในการสอนของครู            
พลศึกษา ครูพลศึกษาจําเปนตองมีวุฒิหรือความรูทางพลศึกษาดานการวัดผลและประเมินผล
ภาพรวมอยูในระดับมากพบวาครูวินิจฉัยผลการวัดและประเมินผลเพื่อทราบจุดเดนจุดดอย                
ของผู เ รียนแตละคนและสอนเสริมแก ผู เ รียนท่ีเ รียนไดชา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                         
อาคม  แกวเอียด ( 2544) อีกเชนกันท่ีพบวา ปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษา นักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษาอยูในระดับมาก คือ นักเรียนมี
ความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หนังสือและคูมือประกอบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา สวนปญหาดานอ่ืนๆ มีปญหาอยูในระดับนอยสวนโรงเรียนขนาดใหญมีผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
โดยเฉพาะ มีเวลาในการปฏิบัติงานแนนอน  จํานวนครูมีมากจึงทําใหการปฏิบัติงานไดมากกวา  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํามาใชดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนพลศึกษา ดังนี้ 

1. ครูผูสอนควรใหความสําคัญทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน             
โดยผูท่ีผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสนับสนุนดานการสงเสริมงบประมาณในการจัดสถานท่ี อุปกรณ
และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปนลําดับแรกอยูแลว และพัฒนา
บทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

2. สถานศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษา และมีการประเมินผลและติดตามอยางตอเนื่อง ซ่ึงโดยรวมมือจากทุกฝาย            
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. สถานศึกษาควรจัดอบรมการใชและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู    
พลศึกษา ใหแกครูผูสอน เพื่อใหครูผูมีมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  
สงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มท่ี และความสนใจนักเรียน                  
อยางท่ัวถึง 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาถึงปจจัยทีมีผลตอการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดวา

เพราะเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนางานดานการสอนใหสามารดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ควรศึกษาภาระงานของครูผูสอนพลศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร          

ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ            
และศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทร
จริยาคม ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน  60 คน  จํานวน 2 หองเรียนๆละ 
30 คนโดยใชวิธีสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก  แยกเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาปลายเปด และแผนการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉล่ีย X  คาเบ่ียงแบน
มาตรฐาน S.D. ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชสถิติ t –test  

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการ

สอนโดยใชปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี .05    
2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการสอนโดยใช

ปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were (1) to compare the learning achievement in 
mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by open-end  questions and traditional methods  
and (2) to study the attitude of the students toward mathematics  which taught by open-end question 
method. 
                 The samples used were 60 students of prathomsuksa 3 Kabinjariyakom School.The 
experimentation  was operated on the second semester of academic year 2008 which randomized 
from two classes. The research design was experiment and control groups and the tools used to 
collect data were a open-end question, lesson plan, achievement test  and attitude test of mathematics. 
Statistics used to analyze data were percentage , mean , standard deviation (S.D.) and t-
test(independent). 
  The findings were as follows : 

 (1)The learning achievement in mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by 
open-end  questions and traditional methods had significantly differed at the level of 0.05. 
      (2) The attitude in mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by open-end 
questions and traditional methods and  compared on pretest-posttest had significantly differed at the 
level of .05. 
 
คําสําคัญ 

  การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
ความสําคัญของปญหา 
                   คณิตศาสตรนับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางและเรียนรูเทคโนโลยี คณิตศาสตร
เปนวิชาท่ีฝกกระบวนการคิด ฝกการแกปญหา ชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนท่ี
สมบูรณ ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเร่ิมสรางสรรค มีระบบระเบียบใน
การคิดมีการวางแผนในการทํางาน เปนวิชาท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของ
ผูเรียน และรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  
                            ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาและแขงขัน                          
กัน ในสังคม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงทําใหการ ศึกษาเขามามีบทบาท             
ตอชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน เนื่องจากการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองมือพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายไวอยางชัดเจนวา “ผูเรียนจะตองมีทักษะ กระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด การสร างปญญาและทักษะในการดํ าเนินชีวิต”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:4)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกลาวไวอยาง
ชัดเจนในมาตรา 23 ขอ 4 วา “การจัดการศึกษานั้นจะตองเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในทาง
คณิตศาสตรจากขอความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แสดงใหเห็นวา ในการจัดการศึกษาทางคณิตศาสตรจะตอง มุงให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังในดานเนื้อหา ความรู ควบคูไปกับการฝกดานทักษะและกระบวนการ  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ในวิชาคณิตศาสตร 
 ปการศึกษา 2544-2545 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท้ังประเทศ                               
มีคาคอนขางตํ่า โดยนักเรียนมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 51.57  และ 52.28 
ตามลําดับ  ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542) 

ในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่ใชวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
ความแตกตางระหวางบุคคล  ในการแกปญหาปลายเปดจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรู
บางประการท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม จากการท่ีมีคําตอบเปดกวาง แมวาจะมี ผูหาคําตอบ ของ
ปญหาไดแลว นักเรียนคนอ่ืนก็ยังมีโอกาสหาคําตอบอ่ืน ๆ ไดอีก รวมท้ังทาทายใหมีการแสวงหาวิธีการ
ใหมในการหาคําตอบ เปนความใหมในกระบวนการของการหาคําตอบของปญหา ซ่ึงตอง บูรณาการ
ความรูท่ีมีมากอน ทักษะ และวิธีการคิดเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังเปดโอกาส หนักเรียน สรางปญหาข้ึน
เองท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับปญหาเร่ิมตน และขยายปญหาจากปญหาเดิมเบกเกอร (Becker,1990:17)              
เช่ือวา การสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร                   
ซ่ึงนักเรียนจะคนหาดวยความสนใจ ในขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรจากการสํารวจ
ศึกษาไดดีข้ึน การสอนแบบปลายเปดมีประสิทธิภาพในการผลักดันนักเรียนเขาสูหัวใจของกระบวนการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติ  

ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายท่ีต้ังใจ และเพื่อเปนการแกปญหาท่ีผูเรียนประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณและการหาร ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ในการศึกษาคร้ังนี้ 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การสอนโดยใชปญหาปลายเปดจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร และเจต
คติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาการสอนตามปกติหรือไม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

90 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3             

ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ 
2.   เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
กลุมตัวอยากลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนกบินทรจริยาคม ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน              
รวม 60 คน   

1. สุมหองเรียนโดยวิธีจับฉลาก 2 หองเรียน จากหองเรียนท้ังหมด 4 หอง 
2. สุมกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีจับฉลากหองเรียน 2 หองแลวแบงเปนกลุม

ทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง เพื่อทําการทดลอง 
3. ทําการทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร           
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  

4.  ดําเนินการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปญหาปลายเปดตามแผนการสอนท่ีผูวิจัย สรางข้ึน 
5.  เมือเสร็จส้ินการสอน ทําการสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ฉบับเดิม 
6. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี3  

จากนั้น นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
ผลการวิจัย 
  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ  การสอน
โดยใชปญหาปลายเปดสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3ไดรับการสอนโดยใชปญหา
ปลายเปดอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอน
ตามปกติ ผูวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ ปรากฏ
วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ท้ังนี้  อาจเปนเพราะการสอนแบบปญหาปลายเปดเปนการสอน ท่ีใชปญหาท่ีสรางข้ึนใหมี
คําตอบท่ีถูกตองไดหลายคําตอบ  มีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับแนวคิด มุมมองของนักเรียนท่ีมีตอ
ปญหานั้น ดังนั้นเม่ือนักเรียนหาคําตอบไดแลว นักเรียนจึงตองแสดงเหตุผลอธิบายแนวคิดท่ีมาของ
คําตอบ เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง  ตลอดจนนักเรียนไดวิเคราะหปญหา และสรางเหตุผลหรือ
หาเหตุผล มาอภิปรายเพื่อสนับสนุนความคิดแนวทางการแกปญหาของตนเองซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับการวิจัยของ ปานจิต รัตนพล (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการใชปญหาปลายเปดท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 110 คน ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 
รอยละ 50 และมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Luo และ Chen (2004: 1-5) ไดทําการศึกษาผลของการใช
ปญหาปลายเปดในวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง เรขาคณิต พีชคณิต ในประเทศจีน โดยใชปญหา
ปลายเปดในการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของจีนซ่ึงใชเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 7 ป และมีการเปรียบเทียบ ผลท่ีไดระหวางนักเรียนท่ีระดับความสามารถสูง ปานกลาง 
และตํ่า ซ่ึงพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง
จะสามารถทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร ไดเพิ่มสูงมากท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียนอีกสองกลุมจะมีระดับ
คะแนนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยในปแรก  แตเม่ือนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดตอไปอยาง
ตอเนื่อง พบวา ระดับคะแนนและความ สามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนสองกลุมหลังเพิ่มข้ึน
อยางเปนท่ีนาพอใจ จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 194 คน พบวามีนักเรียน
รอยละ 85 มีความพอใจในการเรียนเรขาคณิตและพีชคณิตโดยการใชปญหาปลายเปดนอกจากนี้    
ในการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา  ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนไดพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่องจากการเรียน
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โดยใชปญหาปลายเปด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 ) ไดทําการวิจัย
เร่ือง กิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี1โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหา เจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาค 101 คณิตศาสตร 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปดรวมกับกระบวนการแกปญหาส่ีข้ันตอนของ
โพลยา และแกปญหาท่ีเปนพลวัตเปนกรอบความคิดในการสรางคําถามกระตุนใหนักเรียน 
แกปญหาอยางเปนระบบ เพิ่มเติมดวยการขยายปญหาและบันทึกดวยการขยายปญหา กลุมตัวอยาง  
ท่ีใชเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จํานวน 95 คน ผลการวิจัย
พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยการแกปญหาปลายเปด มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 ผลการประเมินความ สามารถในการแกปญหา ของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
สามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาคอนขางตํ่า หลังจากการทดลองพบวาในนักเรียน
สวนใหญสามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาไดเองอยางอิสระ และพฤติกรรมการ
แกปญหาทุกดานของนักเรียนอยูในระดับดี และดีมาก และผลการประเมินเจตคติหลังเรียน พบวา
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา ค 
101 คณิตศาสตร 1 ของนักเรียนกลุมทดลองกับเกณฑปกติของโรงเรียน โดยการทดสอบคา Z  
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑปกติของโรงเรียน ดานเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3  หลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีเจตคติอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Groot (1999: Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลของการใชปญหาปลายเปดในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 12 โดยในการทดลองนั้นจะใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดท่ีเนนใหมี
การส่ือสารกันระหวางนักเรียนดวยกันในการแกปญหา และกระตุนใหนักเรียนแกปญหาโดยใช
วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคําตอบ ผลการทดลองพบวา ปญหาปลายเปดนั้นสามารถเพ่ิม
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท้ังในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหา รวมถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิและคณะ (2547 ) ไดทํางานวิจัยเร่ืองการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโดยใช
ปญหาปลายเปดโดยการวิเคราะหโปรโตคอล และสรางโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยการ บรูณาการปญหาปลายเปด กับยุทธวิธีเมตะค็อคนิช่ันโดยท่ีงานวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายเปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 24 คน และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 24 คน โดยผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายเปนคู ๆ และใหกลุมเปาหมาย                       
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ทํากิจกรรมการแกปญหาปลายเปด โดยในระหวางการแกปญหา ครูผูชวยการวิจัยทําการบันทึก
เกี่ยวกับการแกปญหาดังกลาว และทําการบันทึกวิดีโอ และบันทึกเทปตลอดการทํากิจกรรม                   
ผลการศึกษาพบวา ปญหาปลายเปดเปนสถานการณท่ีเหมาะสม ในการสงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวนการแกปญหาแบบมีความตระหนักในการคิดและในการสรางโมเดลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
ในหองเรียน ความเช่ือและประสบการณเดิมของครูและนักเรียน เนื่องจากการศึกษาพบวาปจจัย
ดังกลาวมีอิทธิพลตอกลวิธีการสอนของครูและยุทธวิธีการแกปญหา ของนักเรียน 

                ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด                    
มีระดับมากกวาระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ นั้นอาจ
เปนเพราะการสอนโดยใชปญหาปลายเปด นั้นมีความสําคัญ ท่ีทําใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน                 
และแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในบทเรียน กิจกรรมที่
เกิดจากปญหานั้น  ซ่ึงจะเห็นวานักเรียนมีระดับเจตคติในการทําการบานคณิตศาสตรอยูในระดับนอย
แตเม่ือหลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดพบวานักเรียนมีเจคติในขอนี้เพิ่มข้ึนแสดงวา การ
สอนโดยใชปญหาปลายเปดท่ีผูเรียนสามารถสรางแนวคิดใหมท่ีเปนของตนเองขึ้นมาได และยังชวย
พัฒนาทักษะการให เหตุผลและการส่ือสารของนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Chorney                          
(1998: Abstract) ไดทําการศึกษา ความคิดระดับสูงโดยผานกระบวนการใชโจทยปญหาปลายเปด
ของนักเรียนเกรด10 โดยใชเวลาในการศึกษาท้ังหมด 4 เดือนในการใหนักเรียนแกโจทยปญหา
ปลายเปด และใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการบันทึกเทปเสียง และวิดีโอ พรอมท้ังการสังเกตของ
ผูสอนเพื่อวิเคราะหการแกปญหาของนักเรียน ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในดาน
ความคิดสรางสรรค การแกปญหาเพิ่มมากข้ึนรวมถึงเจตคติท่ีดี  ตอวิชาคณิตศาสตร 

                   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การใชปญหาปลายเปดนั้นสามารถพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดหลายดาน เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมถึง
เพิ่มเจตคติ ท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร                 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน                   
โดยปญหาปลายเปดมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ ดังนั้นครูผูสอนท่ีทําการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได ซ่ึงจะทําใหนักเรียน                            
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มีวิธีการคิดท่ีหลากหลาย หาคําตอบไดดวยหลายวิธี มีเหตุและผลในการใหคําตอบ ซ่ึงจะทําใหวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาศึกษา แตเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมาก              
และจัดเตรียมส่ือการสอนที่หลายรูปแบบ อาจทําใหผูสอนมีความยุงยากในการสอนมากข้ึน                    
ดังนั้นครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชัดเจน และครอบคลุมทุกเนื้อหา 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชานักเรียนคนอ่ืนๆ  
ผูสอนควรใหเวลามากข้ึนและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาเจตคติท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร กับนักเรียนท่ีสอนตามปกติหรือวิธีอ่ืน  
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา           

ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
โยนิโสมนสิการ กับกลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติหลังการทดลอง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนประชากรคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ของโรงเรียน
อนุบาลกบินทรบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2551 จํานวน 2 
หองเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2  จํานวน 30 คน  รวมจํานวน
นักเรียนท้ังส้ิน 60 คน แบงสุมเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมตามลําดับ เคร่ืองมือท่ีใชในกรวิจัยไดแก  
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                       
และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                         
และคาที  (t – test)   

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กอนเรียน                  

ของนักเรียน ในกลุมท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ                    
ไมแตกตางกัน    



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

96 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนหลังจาก                  
ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
ABSTRACT 

  The purpose of this research was to  comparison  the learning achievement in social, 
religious and cultural  study of prathomsuksa 3 students  taught by yonisomanasikarn and traditional 
methods. 
  The samples used were the students of prathomsuksa 3 Prachin Buri Kindergarten School  
under the office  of the Prachin Buri Educational Service Area.The experimentation operated on the 
first semester of academic year 2008 on class 3/1and class 3/2 which equally 30 students.The 
research design was experiment and control groups and the tools used to collect data was a 
yonisomanasikarn lesson plan and achievement test . Statistics used to analyze the data were 
percentage , mean , standard deviation (S.D.) and t-test(independent). 
  The findings were as follow : 

 (1)The pretest of learning achievement in social study    religious  and cultural  strand of 
prathomsuksa 3 students which taught by yonisomanasikarn and traditional methods had no 
significantly different . 

(2) The posttest of learning achievement in social study religious  and cultural  strand of 
prathomsuksa 3 students which taught by yonisomanasikarn had a higher than traditional methods at 
significantly different  at  level of  .05  

 
  คําสําคญั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนและสังคม  และเปนกุญแจสําคัญท่ีจะ
ชวยพัฒนาและแกปญหาความขัดแยงปญหาตางๆ  รวมท้ังความไมเขาใจกันและกันในสังคม ดังนั้น
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหกับคนในสังคมไดมีความรูในระดับใกลเคียงกันและสูงข้ึนจึง
เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีทุกคนตองตระหนัก  ยิ่งในสภาพปจจุบันท่ีกําลังจะกาวเขาสูโลกศตวรรษท่ี 21  
ชัยวัฒน  ถิระพันธุ (2537:59) กลาววาเปนโลกของความรูเพราะความรู เปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับ
ความกาวหนา และการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ทุกคนตองหาความรูในการพัฒนาตนเองใหทันกับ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   
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แตการจัดการศึกษาท่ีผานมา สมชัย วุฒิปรีชา (2535:8) มีความเห็นวานักเรียนคุนเคยกับ
การนั่งฟง อานตามท่ีครูบอก เม่ือบานเมืองมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนจึงขาดความรูท่ีจะคิดหา               
ชองทางแกไขปญหาได ท้ังนี้เนื่องจากความรูท่ีผูเรียนไดรับจะเปนความรูจากครูบอก ผูเรียนไมได
พัฒนาความคิดของตนเทาท่ีควร ในขณะเดียวกันถายอนกลับไปพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบับกอนๆ จะพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาคน ปญหาตาง ๆ                 
จึงตามมา และเปนปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจาก คนไมมีคุณภาพ ขาดความรู ความสามารถทางการ
คิด ท่ีเรียกวา คิดเองไมเปน  ทําไมเปน แกปญหาดวยตนเองไมได จากเหตุนี้เอง เปนผลใหการ
ดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)                       
มีวัตถุประสงคหลักคือ เนนการพัฒนาคน มุงใหคนมีท้ังความรูและคุณธรรม คือท้ังเกงและดี               
เพื่อใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน 

ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเปาหมายดังกลาวจึงไดรับการพิจารณา 
และถูกกําหนดลงในแผนงานหลักท่ี 2 ของพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยมุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากอดีตท่ีเนนเฉพาะการถายทอดเนื้อหาวิชาไปเปนเนนการให
ผูเรียน ไดพัฒนาดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ในเร่ืองการคิด  และการสอนคิด  เปนเร่ืองท่ีนักคิดนักการศึกษาประเทศตางๆทั่วโลกให
ความสนใจ  สําหรับแวดวงการศึกษาไทยไดมีความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการคิดนี้มาหลายปแลว 
ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540:1) ไดมุงเนนการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด จึงนับวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีจําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนากัน
อยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาการสอนกระบวนการคิดเปนเร่ืองท่ีมีความคลุมเครืออยูมาก  
เนื่องจากกระบวนการคิดนั้น ไมไดมีลักษณะเปนเนื้อหาที่ครูจะสามารถเห็นไดงาย  การสอนคิด     
จะสัมฤทธ์ิผลไดครูจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะตองเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูสอนเปนผูแนะนํา 

วิชาสังคมศึกษา เปนกลุมวิชาหนึ่งท่ีตระหนักถึงความสําคัญ และไดพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพในขอบขายของวิชาสังคมศึกษาใหสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุ บันดัง ท่ี            
นาตยา  ปลันธนานนท (2536:64)  กลาววา  สังคมศึกษาแนวใหมไดพลิกโฉมหนาของการเรียนการ
สอนวิชานี้ใหแตกตางไปจากเดิมมาก  และวิธีการตางๆ เหลานั้นมีลักษณะรวมกันอยูคือ การให
ความสําคัญกับตัวผูเรียน  การใหผูเรียนสืบคนความรูดวยตนเองประกอบกับ วิชาสังคมศึกษา          
มีขอบขายเน้ือหาท่ีกวางขวาง แยกเปนแขนงวิชาตางๆ หลายแขนง อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  
ประชากร และส่ิงแวดลอม รวมท้ังวิชาพระพุทธศาสนา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการเพิ่มเติม    
สวนสําคัญ ท่ีวาดวยพระพุทธศาสนาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา                      
และวัฒนธรรม ระดับประถามศึกษาพุทธศักราช 2544 เพื่อเปนการเนนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป                           
สาระท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี 1.2 ท่ีวาประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และ ศาสนพิธี                            
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ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  คานิยมท่ีดีงาม  และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนา  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ท้ังนี้เพราะ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย  แตการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเทาท่ีผานมาจาก
การศึกษาของ  วัชรีกุล  สําเภาพล (2537 :96-97) ไดทําการสํารวจพบวาการจัดการเรียนการสอน           
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู  ครูขาดทักษะในการสรางส่ือ               
ขาดแคลนส่ือการสอน และยังพบวาเวลากับเนื้อหาท่ีกําหนดใหมานั้นไม เหมาะสม นอกจากนี้                            
พนม  พงษไพบูลย  (2540: 111) มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วาไมได
อยูท่ีเนื้อหาสาระผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง แตอยูท่ีผูเรียนคิดอยางไร เช่ืออยางไร และจะปฏิบัติ
อยางไร และ เสถียรพงษ วรรณปก (2538: อัดสําเนา) มีความเห็นวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                    
ในโรงเรียนประถมศึกษาไมบังเกิดผลสัมฤทธ์ิเทา ท่ีควร  ท้ังนี้ เนื่องจากสาเหตุครูมองวา
พระพุทธศาสนาเปนส่ิงท่ีสอนยากและนาเบ่ือ ไมมีความเขาใจในพระพุทธศาสนาตีประเด็นไมแตก 
จับภาพรวมไมได และครูมักสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย การเลาใหฟง นักเรียนรับ
พระพุทธศาสนาอยางเล่ือนลอยและดวยความรูสึกท่ีหางไกลตัว นักการศึกษาหลายๆ ทานท่ีสนใจ
ในเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดศึกษาพบขอจํากัดขอบกพรอง  ไดพยายามหาวิ ธีการ                           
ท่ีจะแกปญหาอุปสรรคตางๆ  โดยเฉพาะ สุมน อมรวิวัฒน (2535:36) ไดศึกษาและไดใหความเห็น
วา  การจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญประการหนึ่ง  คือ การแสวงหาวิธีสอน เพื่อพัฒนาใหนักเรียน
เกิด “ความคิดในระดับสูง” โดยการสอนใหนักเรียนมองเห็นปญหา รูจักถาม พิจารณา การคิดหา
เหตุผลและเสาะแสวงหาความรูเพื่อเช่ือมโยงความคิดไปสูแนวทางท่ีจะแกปญหาไดดวยตนเอง             
ซ่ึงการสอนให นักเรียนมีทักษะการคิดนั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงพระ
ราชวรมุนี (2530:35-36) กลาววาเปนวิธีคิดท่ีใชไดมาก ในวิชาสังคมศึกษา เพราะเปนวิชาท่ีพัฒนา
ไดดีท่ีสุดวิชาหนึ่ง และการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการนั้น สุมน อมรวิวัฒน (2531:54) 
ไดใหความเห็นวา เปนวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรปจจุบันท่ีเนน                   
การคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เนนการคิดและปฏิบัติจริงเปนหลักใหญ มีลักษณะบูรณาการ           
ของหลักจิตวิทยา  การเรียนรู  หลักการ  แนะแนว  และหลักการอ่ืนๆ  อยางผสมกลมกลืน                    
และจากงานวิจัยของ อังษณา  ปุรินทราภิบาล  (2537:92) พบวา  หลังจากไดมีการทดลอง                     
ใชชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  นักเรียนจะมีการคิดสูงกวากอนการ
ใชวิธีการสอนแบบปกติ 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําวิธีสอนแบบการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการมา
ใชสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม )  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังนี้เพราะวิธีคิดแบบ
การสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดท่ีหลากหลาย เม่ือมีการฝกฝนใหนักเรียนไดเผชิญกับ
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สถานการณท่ีแตกตางกันบอย ๆ นักเรียนจะมีโอกาสฝกฝนทักษะการคิดไดมากทําใหเกิดความคิด 
ท่ีแตกฉานนาจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ                  
ท่ีสูงข้ึน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1. ก อนการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยนสั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       
(ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม )  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ กับ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 
 2. หลังการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยน สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       
( ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ สูงกวา กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
                   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                         
( ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการ
สรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ กับ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

         ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                   
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยวิธีสอนแบบการสราง
ศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในกลุมขโมงสัมพันธสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 7 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียน             
ท้ังส้ิน 285  คน 

    กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 60 คน โดยแบงเปน 2 หองเรียน 
คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 จํานวน 30 คน ท่ีไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน สุมหองเพ่ือเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีสุมอยางงาย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายและขอบเขตเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และจากสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี 
หลักสูตรพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

2) ศึกษาหัวขอหลักธรรมและขอบเขตของเนื้อหาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
จากคําอธิบายรายวิชาและการวิเคราะหหลักสูตร พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จําแนกหัวขอ
หลักธรรมได ดังนี้   

1  ศรัทธา 
2  โอวาท  
3  สังคหะวัตถุ 4  ธรรมท่ีเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืนไว 
4  อัตถะ 3  ประโยชนอันเปนจุดหมายของชีวิต 
5  มงคลชีวิต 38 ส่ิงท่ีเปนความดี   

3)  สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาจากลักษณะของเนื้อหาของหลักธรรม              
ทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดําเนินการในภาคเรียน
ท่ี 1  ปการศึกษา  2551 ใชเวลา 18 ช่ัวโมงโดยแบงการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 16 ช่ัวโมง 
สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ทดสอบกอนเรียน1 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียน1 ช่ัวโมง รวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 18  ช่ัวโมง  

4) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา           
ใหขอเสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบความถูกตองของสาระการเรียนรู   
ความสอดคลอง และสํานวนท่ีใชตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                   
และคําแนะนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง                 
ของเน้ือหา ความสอดคลอง และสํานวนภาษาท่ีใชผานผูเช่ียวชาญเพื่อหาความตรง (Validity)               
อีกคร้ังหนึ่ง 

6) นําแผนการสอนท่ีปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข 
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                          2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1)  ศึกษาจุดมุงหมายและขอบเขตของ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี จากหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 และหนังสือ
คูมือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544  

2) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือ  และเอกสาร
ท่ีเกี่ยวกับรายการวัดและประเมินผล  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544   

3) สรางแผนผังการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวยเนื้อหาและ
ระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

4) กําหนดจํานวนขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
5) สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุม

เนื้อหา และระดับพฤติกรรม จํานวน 40 ขอ 
6) นําแบบทดสอบท่ีสรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาปรับปรุง

ขอสอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําไปใหผู เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงของขอสอบ ตลอดจนภาษาท่ีใช 

7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปสอบนักเรียน       
ในระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางซ่ึงเคยเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาแลว 

8) นํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนนโดยใหขอละ 1 คะแนนสําหรับ
ขอสอบท่ีตอบถูก  และให 0  คะแนน  สําหรับขอสอบท่ีตอบผิดหรือไมไดทํา 

9) นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบมาหาควาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก  (r) เปนรายขอ  เลือกขอสอบท่ีมีระดับความยากอยูระหวาง 0.20 - 0.80  

10) นําแบบทดสอบในขอ  9 ไปทดลองใชกับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตร                      
คูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson) 20 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .872 
 3. แบบแผนการวิจัย 
                    ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุมสอบ
กอน - ทดลอง - สอบหลัง  (Pretest - Posttest Control  Group  Design)  ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดังนี้    
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สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย 
T1 แทนการทดสอบกอนทําการทดลอง 
X แทนส่ิงทดลอง 
T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง 

 
E (R)                   T1     X     T2 
C(R)                    T1     -      T2 

 
 
                                                                  กลุมตัวอยาง (สุม) 
 
 
วัดกอน                                       กลุมทดลอง                    กลุมควบคุม                            วัดกอน 
                                                    ( จัดกระทํา ) 
 

   วัดหลัง                               วัดหลัง 
 

แผนภูมิแบบทดลอง  Pretest - Posttest Control  Group  Design 
                             ท่ีมา  ยุทธ  ไกยวรรณ (2545: 128) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

กลุมทดลอง 
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ 
2) ทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ  
ท่ีมุงกระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ จํานวน18 ช่ัวโมง               

จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมเปน18 ช่ัวโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 3 กอนท่ีนักเรียนจะเรียน                    
เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนไดผานการเรียนเรื่องวิธีคิดตามแนวพุทธธรรม                           
(วิธีคิดแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ) มากอนแลว 
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3) หลังจากสอนครบทั้ง16 แผนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  ฉบับเดิมอีกคร้ัง 

กลุมควบคุม 
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ 
2) ทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเ รียนรูดวยวิ ธีปกติ  ท่ีจํ านวน18 ช่ัวโมง                 

จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมเปน 18 ช่ัวโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     

3) หลังจากสอนครบท้ัง 16 แผนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ฉบับ
เดิมอีกคร้ัง 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลอง และหลังการทดลองโดยวิธีสอน

ตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ และใชสถิติทดสอบที (t - test) แบบ Independent 
 

ผลการวิจัย   
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กอนเรียนของนักเรียน                  

ในกลุมท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ   
ไมแตกตางกัน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนหลังจากท่ี
ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ 
   
อภิปรายผล 

การวิจัยเ ร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับ
การสอนดวยวิธีปกติ  ผูวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                     
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับการสอน ดวยวิธี
ปกติปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตางกันอยาง              
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา                   
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โยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร เสนียวงศ  ณ อยุธยา (2529: 68) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแกปญญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                             
โดยวิธีสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจ กับการสอนตามคูมือครูมือครู สรุปไดวา นักเรียนท่ีเรียน             
วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจและการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการ
คิด แกปญหาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิกา อินทรโยธิน (2534: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาสังคมศึกษาเร่ืองสังคม
อนาคตของไทย โดยใชการสอนวิธีการแกปญหา กับ การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พจนารถ บัวเขียว (2535: ก) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและความสามารถในการวิเคราะหตนเองของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาจริยธรรมกับบุคลโดย การสอนแบบแกปญหาท่ีใชวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือครู การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสามารถในการ วิเคราะหตนเองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถใน
การวิเคราะหตนเองของกลุมทดลอง หลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อังษณา ปุรินทราภิบาล (2537: 92)  ไดศึกษาผลการใช
ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับส่ิงแวดลอม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาหลังทดลอง
ใชชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับส่ิงแวดลอม ทักษะ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน กลุมท่ีมีผลการเรียนสูงและนักเรียนกลุมท่ีมีระดับผลการ
เรียนต่ําสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วีระพงษ คุณมณี (2526: 27) ไดวิจัย “การสอนจริยธรรม ตามข้ันตอน ท้ังส่ีของอริยสัจกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4” พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนตามข้ันทั้งส่ีของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู 
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ทางดานทัศนคติของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู 
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ               
กับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีโดยวิธีสอนโดย
วิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวา ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ดังนั้นครูผูสอนท่ีทํา
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2. ในการจัดกิจกรรมการการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบ 
การสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอ่ืนๆ 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาเจตคติท่ีมีตอการจัดการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
เพื่อศึกษาวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนนิการกับวิธีอ่ืนๆ            
กลุมใด มีเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมดีกวากัน 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชากวา 
นักเรียนคนอ่ืนๆ ผูสอนควรใชเวลามากข้ึนและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นท่ี ปจจัยดาน

ตราสินคา และปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป
และสินคาทองถ่ิน       

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภค ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน 
สุราษฎรธานี และชลบุรี จํานวน 400 คน  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการศึกษาพบวา 
1. พื้นท่ีท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ประเภทสินคาทองถ่ิน 

ไดแก กุนเชียง ไขเค็ม และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป ไดแก น้ําปลา น้ํามันปาลม 
  2. ตราผลิตภัณฑท้ังสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ิน ไดแก กุนเชียงตราเจรัช                         
ปลากรอบหนองมน และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป ไดแก น้ําปลาตราเนินคอง มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือ 

   3. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินมีผลตอการตัดสินใจซื้อทุกประเภทสินคา 
ไดแก กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ ไขเค็ม แตสําหรับราคาสินคา เฮาสแบรนดประเภท
สินคาทั่วไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบางประเภทสินคา ไดแก น้ําตาล น้ํามันปาลม 
น้ําปลา มีเพียงน้ําดื่มเทานั้นท่ีราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
This research aimed to compare the impacts of space, brand name, and price factors 

influenced on an intention to purchase house-brand products of general and local goods. 
A sample group used in this study were consumers living in Changwat Chiang Mai, 

Khon Kaen, Surat Thani, and Chon Buri totally 400 respondents. Tool used in data collection was 
a questionnaire with a statistis analysis of one-way analysis of variance. 

The study results were as follows 
Differences in area affected on a decision making of house-brand products in local goods 

such as Chinese sausages, salted eggs, and in general goods such as fish sauce and    palm oil. 
Brand names both house-brand products of local goods such as Che Rat Chinese 

sausages, Nongmon crisp fish and house-brand products of general goods such as Noenkho fish 
sauce affected on a decision making. 

Prices of house-brand products in local goods affected on a decision making of all types 
of goods such as Chinese sausage, fried pork skin, green chili sauce, crisp fish and salted egg. But 
prices of house-brand products in general goods of difference had affected on a decision making 
of some types of goods such as sugar, palm oil, fish sauce with an exception of drinking water 
having no price effect on decision making. 
 
คําสําคัญ 
                ความต้ังใจซ้ือ สินคาเฮาสแบรนด 
 

ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบัน ซูเปอรสโตร (Super Store) ดิสเคาทสโตร (Discount Store) ไฮเปอรมารเก็ต 

(Hyper Market) เชน เทสโกโลตัส  คารฟูร บ๊ิกซี และ แมคโคร ไดมีการขยายกิจการไปท่ัว ทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะตามเมืองใหญ รานดังกลาวใหบริการโดยมีการนําเสนอสินคาใหผูบริโภค ไดเลือกซ้ือ
มากมาย ในสภาพแวดลอมท่ีสะอาด สะดวกสบาย และในบางคร้ังราคาสําหรับสินคาบางประเภท  
ก็มีราคาท่ีถูกกวาคูแขงสินคาท่ีจัดวางบนช้ันสินคามีท้ังสินคาท่ีเปนยี่หอรูจัก ท่ัวกันไป หรือท่ีเรียกวา
แบรนดระดับชาติ (National Brand) และสินคาท่ีนําช่ือของรานคามาติด เปนแบรนด หรือท่ีเรียกวา 
แบรนดสวนตัว (Private Brand) แบรนดรานคา (Store Brand)  
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หรือเฮาสแบรนด (House Brand) นั้นเอง  การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธ
หนึ่งของรานคาขนาดใหญเหลานี้ โดยสินคาเฮาสแบรนดท่ีผลิตสวนใหญ จะต้ังราคาตํ่ากวาสินคา
ยี่หอช้ันนําท่ัวไปโดยเฉล่ียรอยละ 10-20  (ดวงดาว สุวรรณคร, 2546: 31-32) โดยมุงเปาไปยังกลุม
ลูกคาท่ีออนไหวตอราคาของสินคา ในตางประเทศไมวาจะเปนอเมริกา และประเทศในกลุมยุโรป 
ผูบริโภคมีแนวโนมการยอมรับเฮาสแบรนดเพิ่มมากข้ึน ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับ และตัดสินใจ
ซ้ือไดแก ความออนไหวของผูบริโภคตอความเล่ียง คุณภาพ และราคา (Erdem, Zhao and Valenzuela, 2004) 
ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาเฮาสแบรนด (Kim and Rossi, 1994)  งานวิจัยคร้ังนี้จึงสนใจวา
นอกเหนือจากปจจัยดังกลาว ยังมีปจจัยอ่ืนอีกบางท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 

ภาพลักษณของรานคาสามารถถายโอนไปยังสินคาท่ีติดแบรนดของรานคา (Richardson, Jain              
and Dick, 1996) ถารานคามีระเบียบ สะอาด ก็จะสงผลใหผูบริโภค มีความรูสึกท่ีดี ตอสินคาเฮาส
แบรนด วาปนสินคาหรือบริการท่ีดีเหมือนกับความรูสึกท่ีมีตอรานคาท่ีเปนเจาของแบรนด                 
แตทวาผลการศึกษาของ DelVecchi (2001) พบวาการใชกลยุทธเฮาสแบรนดไมประสบความสําเร็จ
ในทุกกลุมประเภทของสินคา ผลกระทบของความผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา                  
มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด หรือ เลือกซ้ือสินคาแบรนดระดับชาติ                  
(Batra and Sinha, 2000) กลุมสินคาท่ีมีความเส่ียงสูงในผลกระทบของการเลือกสินคาท่ีผิดพลาด              
จะเปนกลุมสินคาท่ีผูบริโภคไมนิยมสินคาเฮาสแบรนด ผูบริโภคจะเลือกใชแบรนดท่ีใหความม่ันใจ
ในคุณภาพท่ีสูงกวา 

ดังนั้นเม่ือเทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี และ  แมคโคร สรางภาพลักษณท่ีเปนรานคา                            
ท่ีใหบริการท่ีคุมคา ประหยัด และมีคุณภาพ เม่ือนําช่ือรานมาเปนแบรนดสินคาควรไดภาพลักษณ
มาดวยถานําช่ือรานมาติดลงบนสินคา เม่ือรานคาเหลานี้กระจายอยูท่ัวภูมิภาคและเปนท่ียอมรับ           
ของชุมชน ภาพลักษณของรานคาจะสามารถสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด                 
ของรานคาเหลานั้นหรือไม หรือสินคาเฮาสแบรนดควรใชช่ือแตกตางจากช่ือรานคาหรือไม                
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาสินคาอุปโภค ซ่ึงความผิดพลาดในการเลือกสินคาท่ีรุนแรงดังนั้น             
การใชช่ือราน มาเปนเฮาสแบรนดควรไดรับการตอบรับจากผูบริโภคทุกภาคของประเทศไทย              
แตทวา ผูวิจัยนําเสนอ วาสินคาอุปโภคท่ีมีช่ือเสียงประจําทองถ่ิน เชนแหนม ซ่ึงรูจักวาเปนสินคา
ประจําทองถ่ินของภาคเหนือ หรือไขเค็มซ่ึงรูจักวาเปนสินคาประจําทองถ่ินของภาคใตเปนตน                     
(ซ่ึงจะตอไปวา สินคาทองถ่ิน) ควรไดรับการตอบรับท่ีดีกวาจากคนทองถ่ินเม่ือช่ือแบรนดนําเสนอ
วามาจากทองถ่ินนั้นๆ ในขณะท่ีสินคาอุปโภคท่ัวไปที่ไมเกี่ยวโยง กับทองถ่ิน เชนน้ําตาล น้ํา               
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เปนตน (ซ่ึงจะตอไปวา สินคาท่ัวไป) จะไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคจากพื้นท่ีทุกทองถ่ินเม่ือ
สินคาเฮาสแบรนด ใชช่ือ ของรานคา 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1. ปจจัยด านพื้นท่ีทองถ่ินแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินค าเฮาสแบรนด                
แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานช่ือตราสินคาเฮาสแบรนด ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                   
เฮาสแบรนดแตกตางกัน 

3. ปจจัยด านราคาสินค าเฮาสแบรนด ท่ีแตกต างกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินค า                            
เฮาสแบรนด แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นท่ีทองถ่ิน ปจจัยดานตราสินคา และปจจัยดาน
ราคาท่ีมีผลกระทบตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป และสินคาทองถ่ิน        
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท่ีมาซ้ือสินคาในหางเทสโกโลตัส ซ่ึง
ไดแก เทสโกโลตัส หางดง (จังหวัดเชียงใหม) เทสโก โลตัส ขอนแกน(จังหวัดขอนแกน) เทสโก
โลตัส สุราษฎร (จังหวัดสุราษฎรธานี) และเทสโกโลตัส พัทยา (จังหวัดชลบุรี) โดยผูวิจัยเนนเลือก
สถานท่ีท่ีอยูในเมือง ไปมาสะดวก และมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก 
 กลุมตัวอยาง ประชากรที่จะศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริโภคทั่วไปที่ มีอํานาจ              
ตัดสินใจซ้ือ โดยไดมาจากการคํานวณดังกราฟตอไปนี้ 
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ภาพท่ี1 กราฟแสดงผล One-way ANOVA 

ท่ีมา. จากการคํานวณโดยใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004) 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ผานการใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004)             
จากกราฟพบคามาตรฐานเทากับ 2.5 และคา alpha เทากับ 0.05 จะพบวาไดคากลุมตัวอยางเทากับ 2 
แตในการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหไดผลท่ีถูกตองมากท่ีสุด จึงเลือกประมาณ 400 ตัวอยาง แบงออกเปน 
4 สถานท่ีจําหนายสินคาเฮาสแบรนด และเฉล่ียใหไดจํานวนเทากันคือ 

เทสโก โลตัส หางดง (จังหวัดเชียงใหม)      100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส ขอนแกน (จังหวัดขอนแกน)     100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส สุราษฎร (จังหวัดสุราษฎรธานี)     100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส พัทยา (จังหวัดชลบุรี)    100  ตัวอยาง   
 รวม                   400  ตัวอยาง 

 

การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยจากสถานท่ีจําหนายสินคาเฮาสแบรนดของหางเทสโกโลตัส 
ซูเปอรเซ็นเตอร เพราะเปนตราของเฮาสแบรนดท่ีมีช่ือเสียงและรูจักกันเปนอยางดีในปจจุบันโดย
แบงเปนภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) ภาคใต                   
(สุราษฎรธานี)  และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีความสําคัญในแตละภูมิภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับโภชนาการพื้นบานเดน รูจักแพรหลาย  ซ่ึงสอดคลองกับการ
ทําวิจัย  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูท่ีมาซ้ือสินคาในหางเทสโกโลตัส ในพื้นท่ีดังกลาว 
กลุมตัวอยาง ท้ังหมด 400 ตัวอยาง มาจากพ้ืน ท่ีละ 100 ตัวอยาง 
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              เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ รูปภาพตัวอยางสินคาชนิดเดียวกัน ประกอบดวย   
2 ยี่หอคือ ตราเทสโก โลตัส และตราทองถ่ิน รายละเอียดดังรูป 
 

สินคาเฮาสแบรนด 
 

           สินคาท่ัวไป     สินคาทองถ่ิน 
 
ตราทองถ่ิน ตราเทสโก โลตัส         ตราทองถ่ิน ตราเทสโก โลตัส        
 
ภาพท่ี 2 รายละเอียดสินคาเฮาสแบรนดท่ีนํามาใชวิจัย 

การใหน้ําหนักของคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดน้ําหนักของคะแนนไวเปนสเกล เร่ิมต้ังแต 0 
หมายถึง ไมซ้ือแนนอน จนถึง 10 คะแนน หมายถึง ซ้ือแนนอน 

ใหผูบริโภคดูเพื่อเปรียบเทียบ  และตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยทําข้ึนมาเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  
รายละเอียดเปนขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการตัดสินใจซ้ือ โดยเนนปจจัยทางดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน ตราสินคา และราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด  

ผูวิจัยไดทดสอบความเขาใจของผูบริโภคในการตอบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย โดย
คัดเลือกผูบริโภคทั้งหมด 20 ราย แบงภาคละ 5 ราย ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดกอนแลวจึงใหดูรูปภาพ 
และกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงไดปรับปรุงตามคําช้ีแนะของคณะกรรมการ และอาจารยท่ีปรึกษา 
ผูตอบจึงมีความเขาใจเปนอยางดีและสามารถตอบแบบสอบถามโดยการใหคะแนนอยางไมมีขอ
สงสัย ไดท้ังหมด 20 ราย ท่ีทดสอบ ดังตัวอยางรูปภาพและแบบสอบถาม 
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แค็ปหมูน้ําพริกหนุมริมปงเชียงใหม  แค็ปหมูน้ําพริกหนุมตราเทสโก โลตัส        
           
                           ราคา 70 บาท/ชุด                            ราคา 70 บาท/ชุด 

           
ภาพท่ี 3 ตัวอยางรูปสินคาท่ีมีราคาเทากันในชุดแบบสอบถาม 
  

1.แค็ปหมูนํ้าพริกหนุมริมปงเชียงใหม          
ราคา 70 บาท 

1.แค็ปหมูนํ้าพริกหนุมตราเทสโก โลตัส          
ราคา 70 บาท 

1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางตารางแบบสอบถามในชุดแบบสอบถาม 
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวาวัฒนธรรมทองถ่ิน

ท่ีแตกตางกันในแตละภาค  ตราสินคาเฮาสแบรนดท่ีมีช่ือเกี่ยวของกับราน กับตราสินคาเฮาสแบรนด   
ท่ีมีช่ือเกี่ยวของกับทองถ่ินท่ีสินคานั้นเปนท่ีรูจักวามาจากทองถ่ินนั้น  ๆ และในกรณีท่ีสินคาเฮาสแบรนด
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ถูกกวา มีผลตอการเลือกซ้ือหรือไม สถิติท่ีในการทดสอบคือ คา F-test ใชในการทดสอบคาความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หรือ F-test โดยใชเกณฑนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ของผูบริโภคในแตละพื้นท่ี  
กรณีศึกษาเทสโก โลตัส  สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานไดดังนี้ 
 1. พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาทองถ่ิน) 
แตกตางกัน  ไดแกสินคา กุนเชียงเจรัชขอนแกน  และไขเค็มไชยาเทานั้น  สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม  
และปลากรอบหนองมนชลบุรี  พื้นท่ีท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจ 

2. พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาท่ัวไป) 
แตกตางกัน  ไดแก  น้ําปลาเนินคอชลบุรี  และน้ํามันปาลมเมืองคอนสุราษฎรธานีเทานั้น  สวน
น้ําตาลเจรัชขอนแกน  และนํ้าดื่มตราแมริมเชียงใหม  พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ดังตารางตอไปนี้ 

3. ตราผลิตภัณฑสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแตกตางกัน  ไดแก  กุนเชียง ปลากรอบ เทานั้น  สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม  และ
ไขเค็ม  ตราผลิตภัณฑสินคา  ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

4. ตราผลิตภัณฑสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแตกตางกันไดแก น้ําปลา เทานั้น สวนน้ําตาล น้ําดื่ม และนํ้ามันปาลม ตราผลิตภัณฑสินคา
ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

5. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแตกตางกัน ไดแก  กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ และไขเค็ม 

6.ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ              
ซ้ือสินคาแตกตางกัน ไดแก  น้ําตาล น้ําปลา และนํ้ามันปาลม สวนน้ําดื่ม ราคาไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 
อภิปรายผล 

สรุปภาพรวมของปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือสินคาจํ าแนกตามพื้น ท่ี                           
ตราผลิตภัณฑ  และราคาสินคา 
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พื้นท่ีท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ิน                
และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป  บางประเภทสินคาเทานั้น ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย  
ตัวอยางสินคาทองถ่ินท่ีพื้นท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก แค็ปหมูน้ําพริกหนุม  
ปลากรอบ  สวนสินคาท่ัวไปที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไดแก  น้ําปลา  

ตราผลิตภัณฑท้ังสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินและสินคาเฮาสแบรนดประเภท
สินคาท่ัวไปที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ บางประเภทสินคาเทานั้นดังจะเห็นไดจาก
ผลการวิจัย ตัวอยางตราผลิตภัณฑสินคาทองถ่ินและสินคาท่ัวไปที่แตกตางกันไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ  ไดแก  แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ไขเค็มไชยา สวนสินคาท่ัวไปท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือไดแก น้ําปลา 

ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ           
ทุกประเภทสินคา  แตสําหรับราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบางประเภทสินคาเทานั้นดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย มีเพียงสินคาท่ัวไป คือน้ําดื่ม 
เทานั้นท่ีราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับคําท่ีนักวิชาการนิยมใชกันอยางกวางขวาง
ในปจจุบัน  อันเปนผลเนื่องมาจากความต่ืนตัวสนใจในการศึกษาเร่ืองของทองถ่ิน และการ
ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมพื้นบาน ในฐานะท่ีเปนรากฐานของการพัฒนา ประกอบกับเปน
ส่ิงท่ีชาวบานในทองถ่ินตางๆ ยึดถือปฏิบัติและสืบตอกันมา วัฒนธรรมพ้ืนบานจึงมีความสําคัญตอ
วิ ถี ชีวิตของชาวบ านในกลุมชนนั้น  ๆ  เปนอย างมาก  เชน  สายสุ รี  จุ ติกุล  ( 2531 :131)                        
กลาววาวัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึงวิถีชีวิตของคนพื้นบาน เปนส่ิงท่ีชาวบานในทองถ่ินตาง ๆ                      
สรางข้ึน  เชน  ภาษา  ประเพณี  การปรุงอาหาร  และวิ ธี รับประทาน  ความเปนอยู  คานิยม 
ศิลปะการแสดง จิตรกรรม สถาปตยกรรม  และเม่ือดูจากโภชนาการพ้ืนบานในแตละภาคเชน 
ภาคเหนือ จังหวัดท่ีสําคัญ คือ เชียงใหม อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 694 กิโลเมตร มีความสําคัญ
เปนท่ีสองรองจากกรุงเทพมหานคร (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานท่ีรูจักกันดี
เรียกวา “โตก” (เปนภาชนะท่ีต้ังอาหารสําหรับคนเหนือ) และอาหารท่ีอยูในโตก เชน ลาบ แกงฮังเล 
น้ําพริกหนุม แคบหมู ไสอ่ัว เปนตน  ดังจะเห็นไดวาอาหารเหลานี้ไดกลายมาเปนสินคาพื้นเมือง             
ท่ีมีช่ือทางภาคเหนือ  เม่ือคนท่ีไปทองเท่ียวตองซ้ืออาหารดังกลาวมาเปนของฝาก ภาคอีสาน                 
จังหวัดท่ีสําคัญ คือ ขอนแกน อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 449 กิโลเมตร เปนศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิรัช  ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานท่ีรูจักกันดี คือ สมตํา แหนม 
หมูยอ  ขาวเหนียว  ไกยาง  เปนตน   อาหารบางอยางไดกลายมาเปนสินคาพื้นเมืองท่ีมี ช่ือ                         
และเปนของฝากในท่ีสุด ภาคใต จังหวัดท่ีสําคัญ คือ สุราษฎรธานี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร                  
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644 กิโลเมตร เดิมช่ือ เมืองไชยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของไทย (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 143) 
โภชนาการพื้นบานโดยเฉพาะในจังหวัดนี้ คือ ไขเค็มไชยา และหอยนางรม   กาญจนดิษฐ ซ่ึงเปน
ของท่ีตองซ้ือและหารับประทานใหได และภาคตะวันออก จังหวัดท่ีสําคัญ คือ ชลบุรี อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 81 กิโลเมตร เปนเมืองท่ีมีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ ต้ังอยูทางดานชายฝง
ทะเลตะวันออก ช่ือจังหวัดนี้แปลตามตัวอักษรวา เมืองน้ํา (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 21) สินคา
พื้นเมืองท่ีมีช่ือ และเปนของฝากกัน คือ ขาวหลามและขนมจากหนองมน อาหารทะเลแหง เปนตน 
ประกอบกับ ธนวรรณ และคณะ (2544: 97) กลาววา “องคประกอบของตราผลิตภัณฑ ตรา
ผลิตภัณฑมีสวนประกอบ ดังนี้ (1) ช่ือตราผลิตภัณฑ (Brand Name) ช่ือเฉพาะของผลิตภัณฑ เชน 
ERICSSON, TOYOTA (2) โลโก (Logo) เปนรูปหรือลักษณเฉพาะของผลิตภัณฑ (3) ลิขสิทธ์ิ 
(Copyright) หมายถึง สิทธิคุมครองตามกฎหมายรัฐมอบให ชวยใหบุคคลอ่ืนไมสามารถทําการลอก
เลียนช่ือตรา หรือโลโกได (4) สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายท่ีรัฐมอบใหแกบุคคลท่ี
ประดิษฐคิดคนส่ิงใหมข้ึน ชวยใหบุคคลอ่ืน ไมสามารถลอกเลียนผลิตภัณฑ ช่ือตราหรือโลโก กอน
ไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิบัตร  (5)  คําขวัญ (Slogan) เปนคําโฆษณาท่ีบงบอกถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางส้ัน ๆ เพื่อใหลูกคาจําไดงาย และเปนการเตือนความจํา (Remind) 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน ยํายํา : แนท่ีรสชาติ, Calsberg: Part of the Game, คอลเกต: ฟนไมผุอยูแลว 
เปนตน” 

และผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  พบวา  พื้นท่ีท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะ                  
เม่ือวิเคราะหจากดานโภชนาการพ้ืนบานคอนขางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออยางไรก็ตามการ
ผลิตสินคาเฮาสแบรนดไมไดข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึง
พฤติกรรมผูบริโภคดวยวามีลักษณะอยางไรในแตละพื้นท่ี และมีปจจัยใดบางนอกเหนือจากพื้นท่ี  
เพราะการสรางตราสินคาเฮาสแบรนด อาจจะไมประสบความสําเร็จเลยถาไมทราบวาปจจัยใดบางมี
ผลกระทบ  ประกอบกับในการสรางสินคาเฮาสแบรนดนั้นไมใชเพียงแตเลียนแบบสินคาท่ีมีอยูแลว
เทานั้น ยังตองเนนถึงกลยุทธในการสรางแบรนด หรือ ผลิตภัณฑใหม ไมวาจะเปนรูปลักษณ บรรจุ
ภัณฑ หรือราคา ก็ตาม ลวนแลวแตมีอิทธพลตอการตัดสินใจซ้ือท้ังนั้น ในการศึกษา ไดเลือกศึกษา
เฉพาะดานพื้นท่ี ราคา และ ผลิตภัณฑ เทานั้น จะไมคํานึงถึงสวนอ่ืนๆ เชน บรรจุภัณฑ รสชาติ   
หรือ ปจจัยดานประชากรศาสตร เนื่องจาก ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือสินคา โดยดูจากตัวผลิตภัณฑ            
และราคาเปนหลักกอน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ ประทีป เหิมพยัคฆ และคณะ (2548)                   
สําหรับสินคาทองถ่ินท่ีมีช่ือเสียง พบวาปจจัยท่ีผลตอความตั้งใจซ้ือ คือ พื้นท่ีท่ีมีสินคาทองถ่ินอัน
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เปนท่ีรูจัก ซ่ึงผูบริโภคจะคุนเคยในรสชาติดีอยูแลว ดังนั้นไมวาจะเปนยี่หออะไรก็ตาม ถาเปนยี่หอ
ของทองถ่ินนั้น  ๆจะไดรับความนิยม มากกวายี่หออ่ืน  ๆดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของธิดา นาคฤทธ์ิ (2548)   

แตสําหรับสินคาท่ัวไปอยางเชนน้ํามันปาลม ผูบริโภคในภาคใต กลับไมเนนท่ีตัวสินคาแต
ดูท่ีราคาเปนหลัก ซ่ึงผลการวิจัยบอกวาเลือกยี่หอเทสโก โลตัสมากกวา ดังนั้นการสรางสินคาเฮาส
แบรนดเพื่อใหเปนท่ีรูจักและยอมรับท่ัวทุกประเทศในโลก นั้นตองศึกษาท้ังพื้นท่ีท่ี  แตกตางกัน  
พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการสรางแบรนด เพื่อใหประสบความสําเร็จในสินคา  เฮาสแบรนดนั้น  ๆ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการเลือกศึกษาเฉพาะบางจังหวัดใหญๆ ในแตละภาคเทานั้น ดังนั้น
การวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยขยายไปในจังหวัดอ่ืนๆท่ีนาสนใจหรือมีประชากรอยูหนาแนน  
เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดมากข้ึน 

            2. การศึกษาครั้งนี้  เลือกศึกษาเฉพาะสินคาประเภทบริโภคบางอยางเทานั้นซ่ึงยังมีสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีนาสนใจศึกษาอีกมาก ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยขยายไปใน
สินคาอ่ืนๆ  เชนสินคาอุปโภค  เคร่ืองสําอางค  ท้ังท่ีเปนประเภทสินคาทองถ่ินและท่ัวไป เพื่อใหได
ขอมูลในการทําการตลาดท่ีละเอียดมากข้ึนในกลุมสินคาตราตนเอง (สินคา เฮาสแบรนด) 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาถึง  ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคา

ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรมีผลกระทบตออารมณ
ตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการชมวีดีทัศน และตอบแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. เปรียบเทียบกลุมตัวอยางท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราท่ีมีโฆษณาอารมณ

ตลกและโฆษณาอารมณเศราแทรกระหวางรับชม พบวากลุมตัวอยางท่ีไดรับชมภาพยนตรเศราสามารถ
จดจําโฆษณาเศราไดมากกวาท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก 

2.   กลุมตัวอยางท่ีไดรับชมโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศราสามารถจดจําโฆษณา
อารมณเศราไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก 

3.  กลุมตัวอยางเพศชายท่ีไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศชายท่ีชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยางท่ี
ชมภาพยนตรเศรา 
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4. กลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวา                 
กลุมตัวอยางท่ีชมภาพยนตรตลก 

นอกจากนี้การศึกษายังพบวาโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศรามีผลตอการจดจํา
ตราสินคาของผูบริโภค เพราะลักษณะรูปแบบของโฆษณาท่ีสําคัญสามารถทําใหเกิดการระลึกถึง
และเกิดการจดจําตราสินคาดังนั้นรูปแบบของโฆษณาอาจทําใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย ผูบริโภค
จะตองพิจารณา เนื้อหาในโฆษณาท่ีไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
ABSTRACT 

This research aimed to (1) study emotional impacts in advertising work on brand 
recognition by working age consumers in the Bangkok Metropolitan Area (BMA) and (2) study 
emotional impacts in movies on brand recognition by working age consumers in the BMA. 

A sample group in this research were working age consumers in the BMA in total of 200 
respondents. It was a kind of an experimental research conducted by VCD presentation and a 
responded questionnaire was made as a tool in data collection. Statistics applied in the data 
analysis were frequency, percentage, standard deviation and t-test. 

The research results were as follows: 
                1. Comparing  a  sample  group  seeing  comedy  movies  and   tragedy   movies   with advertising 
interference of comedy and tragedy emotion, it was found that a sample group seeing tragedy movies had a 
better memory in advertisements than a sample group seeing comedy movies.   
  2.   A sample group seeing comedy and tragedy advertisements could remember tragedy 
advertisements better than comedy advertisements.  
  3.  A sample group with male sex seeing comedy and tragedy  movies  could  remember 
advertisements differently. A sample group with male sex seeing comedy movies could remember 
advertisements more than a sample group seeing tragedy movies. 
 
คําสําคัญ 
 ผลกระทบของอารมณ การจดจําตราสินคา  
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ความสําคัญของปญหา 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการส่ือสารปจจุบัน ทําใหโฆษณาท่ีออกสูสายตา
ผูบริโภคมีหลากหลาย นักโฆษณาจะสรางสรรคมาเพ่ือใหผูชมประทับใจ จดจําโฆษณานั้นไดและ
สงผลถึงสินคาในโฆษณา โฆษณาท่ีนําเสนอในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน อารมณตลก อารมณเศรา 
โฆษณารูปแบบอารมณใดท่ีสงผลใหผูชมสามารถจดจําโฆษณาตราสินคาไดมากท่ีสุด การตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาในแตละคร้ังผูบริโภคจะมีทางเลือกหลายทางเลือกกอนตัดสินใจซ้ือสินคา คุณสมบัติ
ของสินคา และอารมณท่ีผูบริโภคมีตอสินคาและตราสินคาท่ีสงผลใหผูบริโภคสามารถจดจําได โดย
เคร่ืองมือท่ีใชส่ือสารคือ โฆษณา ท่ีจะส่ือใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา และคุณประโยชนท่ีลูกคาจะ
ไดรับ โฆษณาสามารถสรางการรับรูตราสินคารวมกับสรางส่ิงจูงใจทางดานอารมณ เพราะผูบริโภค
ไมไดใชเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคาตลอดเวลา แตจะมีอารมณเขามารวมในการตัดสินใจ เลือก
ซ้ือสินคาดวย ดังนั้นอารมณความรูสึกเปนส่ิงจูงใจสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจ จากทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด ถือไดวาเปนทฤษฎีท่ีอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีอยูใตจิตสํานึก (theory of 
unconscious motivation) และเปนทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายวาพฤติกรรมมนุษยอาจเกิดจากแรงจูงใจท่ี
สํานึกและใตสํานึกไดดวย ฟรอยดไดพัฒนาความคิดท่ีวาพฤติกรรมมนุษยมาจากความขัดแยง
พื้นฐานระหวางความปรารถนาของบุคคลท่ีจะตอบสนองความตองการทางรางกาย กับการทํา
หนาท่ีในฐานะของสมาชิกท่ีรับผิดชอบในสังคม ส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลโดยผานจิต
ท้ัง 3 ระบบ คือ อิด อีโก และซูเปอรอีโก และการติดตอสัมพันธของท้ัง 3 ระบบจะเกิดข้ึนต้ังแตใน
วัยเด็กโดยผานข้ันตอนตาง ๆ จนพัฒนากลายมาเปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ในท่ีสุด เปนการให
ความสําคัญตอความตองการท่ีอยูใตสํานึก ท่ีกอใหเกิดการซ้ือสินคาหมายความวาบางคร้ังผูบริโภค
ไมสามารถบอกเราไดวาอะไรคือแรงจูงใจท่ีแทจริงท่ีทําใหเขาเลือกสินคานั้น ทฤษฎีนี้ยังบอกเปน
นัยดวยวา มีความเปนไปไดท่ีอีโกจะใชสัญลักษณของสินคาเปนตัวแทนระหวางความตองการของ
อิดกับขอหามของซูเปอรอีโก บุคคลจึงทําใหความปรารถนาท่ีไมเปนท่ียอมรับกลายมาสูส่ิงท่ีสังคม
ยอมรับได โดยใชสินคาท่ีเปนสัญลักษณแทนความปรารถนา ซ่ึงก็คือการเช่ือมโยงระหวาง
สัญลักษณของสินคากับแรงจูงใจ ดังนั้นการจูงใจดวยการกระตุนอารมณความรูสึกเปนส่ิงจูงใจทาง
การตลาดโดยยึดหลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา ดานสังคม หรือดานสัญลักษณ หรือ
เปนขาวสารการโฆษณาซ่ึงจูงใจความรูสึกและอารมณของผูบริโภค  
  โฆษณาท่ีนําเสนอโดยใชอารมณขันทําใหผูชมโฆษณามีความรูสึกวาไมไดกําลังชม
โฆษณาอยู โฆษณาโดยใชอารมณขันเปนการโฆษณาเพื่อขายสินคาโดยดึงดูดใจลูกคาดวยใบหนาท่ี
มีแตรอยยิ้ม จุดท่ีตองการใหเปนท่ีประทับใจก็คือสินคานั้นทําใหคนมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นนทยา ต้ังเจริญ (2548) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลการนําเสนออารมณขันในงานโฆษณาทาง
โทรทัศนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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ผลและระดับความสัมฤทธ์ิผลของภาพยนตรทางโทรทัศน ท่ีนํา เสนอโดยใชอารมณ ขัน                        
ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวาการใชอารมณขันในการนําเสนอ
ภาพยนตรโฆษณานั้นมีประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา และมีทัศนคติท่ีดี หรือรูสึกชอบ
ตอโฆษณา  และสินคาท่ีโฆษณา และงานวิจัยของ  พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ท่ีศึกษาเร่ือง   
กลยุทธการใชอารมณขันในการโฆษณาทางโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา การนําอารมณขันมาใชใน
งานโฆษณาโทรทัศน มีขอดีมากกวาขอเสีย คือสามารถดึงดูดใจผูชมสรางความแปลกใหมในการ
นําเสนอสามารถทําใหคนดูนําไปพูดตอ และเขาถึงผูชมไดงายทุกระดับการนํารูปแบบอารมณขันมา
ใชเปนกลยุทธในการโฆษณาจึงมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารช่ืนชอบ และเขาใจได แตในการ
นํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองขําขันวาไร
สาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร หรือโฆษณาท่ีใชอารมณเศรามาเปนส่ิงจูงใจอาจ
หยิบยกเรื่องราวในชีวิตของคนในสังคมมานําเสนอ เพื่อยกระดับความผูกพันทางอารมณ เปนการ
นําเสนอในส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในชีวิตจริง สามารถสรางความรูสึกรวมไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดการ
คลอยตามวาสินคาท่ีโฆษณานั้นสามารถชวยแกปญหา การตอบสนองในทางความรูสึกเหลานี้อาจ
สงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอโฆษณาก็ได เสรี วงษมณฑา (2542:87) กลาววา “สภาวะ
อารมณ (Mood) คือ ความพรอมทางดานจิตใจ ถาจิตใจไมมีความพรอมจะไมเกิดผลใด ๆ สินคาท่ี
นําไปขายในขณะท่ีลูกคาอยูในสภาวะอารมณ (Mood) ไมดีก็ไมสามารถขายได ส่ิงท่ีจะชวยสราง
อารมณความรูสึกไดอารมณเปนปจจัยหนึ่งท่ีช้ีนําใหเกิดพฤติกรรมทําตามเปาหมาย”  

จากความเปนมา และความสําคัญดังกลาวท้ังหมดขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหลังจากไดทําการเผยแพรไปแลววามี
ผลตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภคหรือไม อยางไร โดยเจาะจงศึกษารูปแบบโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา ไมวาจะเปนจากภาพ จากเพลง จากคําพูด จากการดําเนินเร่ืองหรือองคประกอบอ่ืน ๆ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
 ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจํา
โฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณาของ
ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยการสํารวจการจดจํา     
ตราสินคาของผูบริโภคโดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและวีดีโอภาพยนตรเศราเร่ือง I Am Sam 
ภาพยนตรตลกเร่ือง Mr. Bean และมีโฆษณา 5 ช้ินคือ โฆษณาโทรศัพท Amstrad, โฆษณารณรงค
เลิกบุหร่ี Quitline, โฆษณา Tidewaves,โฆษณา Smirnoff, และโฆษณา Lamborghini แทรกระหวาง
รับชมเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรวัยทํางานท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน ประเภทการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง กลุมละ 50 
ตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเขาชมวิดีโอในหองท่ีใชสําหรับทําการวิจัยในคร้ังนี้โดยเฉพาะ  

ตัวแปรท่ีใชในการวจิัย  
ตัวแปรอิสระ คือ ภาพยนตรเศราเร่ือง I Am Sam, ภาพยนตรตลก เร่ือง Mr. Bean โฆษณา

เศราเกี่ยวกับการรณรงคเลิกบุหร่ี โฆษณาตลกเก่ียวกับโทรศัพท Amstrad ท่ีมีจอภาพสามารถเห็น
หนาคูสนทนาได 

ตัวแปรตาม  คือ  การจดจําโฆษณาของผูบริโภค 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงทดลองในครั้งน้ีคือ  

1. วีดีโอภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราในงานวิจัยไดเลือกภาพยนตร
เร่ือง I Am Sam  ภาพยนตรอารมณตลกในงานวิจัยไดเลือก Mr. Bean  การตัดตอภาพยนตรชวงแรก
เปนเนื้อหาของภาพยนตรประมาณ 5 นาทีและแทรกโฆษณาประมาณ 3 นาที ตอดวยภาพยนตร             
อีก 5 นาทีและมีโฆษณาอีกคร้ัง 3 นาที จากนั้นมีภาพยนตรปดทายอีกประมาณ 5 นาที 
              ในงานวิจยัผูวิจยัไดเลือกภาพยนตรและโฆษณาของตางประเทศเนื่องจากตองการหลีกเล่ียง
ความคุนเคยของกลุมตัวอยาง 

2.  ตอบแบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมขอมูล โดยมีรูปแบบของคําถาม 5 ชุด คือ 
ตอนท่ี 1  เปนคําถามแบบปลายเปด สอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  เปนการจดจําตราสินคาท่ีนําเสนอรูปแบบโฆษณาเศรา และโฆษณาตลกเม่ือ

ผูบริโภคไดรับชมภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก  
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แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดยการสรางเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชน้ําหนัก
ความสําคัญ ซ่ึงจะใหน้ําหนักคะแนนขอคําถามในเชิงบวกดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด   มีคาเทากับ 5 
ระดับความคิดเห็น มาก      มีคาเทากับ  4 
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  มีคาเทากับ 3 
ระดับความคิดเห็น นอย       มีคาเทากับ 2 
ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1  

 
  การกําหนดคะแนนคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามในการจัดคาตัวแปรตาง ๆ เพื่อคํานวณคา
ทางสถิติ จะเปนเกณฑดังนี้ 
 1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 ถึง 4 ใชเกณฑในการใหคะแนนเหมือนกันกลาวคือประเมินความ
มากนอยของความคิดเห็นท่ีมีตอโฆษณาตลก โฆษณาเศรา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศรา 
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ีย คือ   

   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด     =   5 - 1 = 0.80 

         จํานวนชวงท่ีจะแบง   5   
 2. แบบสอบถามชุดท่ี 5  

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะคําถามในแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Closed Form) สอบถามขอมูล

สวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามจากตัวเลือกท่ีกําหนดไว
เรียบรอยแลว 

ตอนท่ี 2  การวัดการจดจําไดของโฆษณาในภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกท่ีได
แทรกโฆษณาเศราและโฆษณาตลก ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการชมซ่ึงมีโฆษณา ท้ังส้ิน 5 ช้ิน โดยคําตอบ
แรกท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบ จะไดคะแนนเต็ม 5 และคําตอบตอมาจะลดลงมาจนถึงตํ่าสุดคือ 1 
คะแนน 
 ทดสอบคาเช่ือม่ัน (Reliability) ของภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา โดยเปดใหกลุมตัวอยางชม ซ่ึงทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริง 20 คน โดยแบงเปน ชาย 10 คน และ หญิง 10 คน เพื่อประมวลหาคาความเช่ือม่ันในระดับท่ี
ยอมรับไดของ วีดีโอโฆษณา วีดีโอภาพยนตร และแบบสอบถามในแตละขอทดสอบดวยสถิติ t-test 
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ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร 
 โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพจํานวนกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีจํานวน 200 คน ผลการทดสอบพบวากลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย รอยละ 
56.00 และเพศหญิงรอยละ 44.00 โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รอยละ 91.50 ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รอยละ 61.00  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของภาพยนตรโฆษณา 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง               
                 จาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณา 

ภาพยนตร n  S.D. t p- value 
ภาพยนตรเศรา 200 4.14 2.34 1.15 0.19 
ภาพยนตรตลก 200 3.81 2.43   

*p < .05 
  จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบโดยมีสมมติฐานหลักคือ ผลกระทบของภาพยนตรตลกตอ

การจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาพบวา     
กลุมตัวอยางสามารถจดจําโฆษณาในภาพยนตรเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.14 และจดจําโฆษณาใน
ภาพยนตรตลกท่ี 3.81 คา Significant เทากับ 0.19 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวา
ปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย  หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอการจดจําโฆษณา 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง        
                  จาก ผลกระทบของโฆษณาอารมณเศราตอการจดจําโฆษณา 

โฆษณา n  S.D. t p-value 
    โฆษณาเศรา 200 4.12 2.34 1.24 0.25 
    โฆษณาตลก 200 3.80 2.43   

*p < .05 

Χ

Χ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

 

 
 

126 

 

จากตารางท่ี 2  ผลการทดสอบพบวา เม่ือไดรับชมภาพยนตรกลุมตัวอยางสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.12 และจดจําโฆษณาตลกท่ี 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.25 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความ
วา โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณา 

 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3  

สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก   
                   ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย 

           โฆษณา n  S.D. t p-value 

   ภาพยนตรเศรา 112 3.71 2.47 -1.45 0.15 

   ภาพยนตรตลก 112 4.17 2.24   
*p < .05 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบพบวา คาเฉล่ียการจดจําโฆษณาในเพศชายเม่ือไดรับชม
ภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาได 4.17 ซ่ึงมากกวาเม่ือไดรับชมภาพยนตรเศราท่ี 3.71 (จาก
คะแนนเต็ม 5) คา Significant  เทากับ 0.15 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธ
สมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอ
การจดจําโฆษณาในเพศชาย 

 
ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณามีความแตกตางจาก 
                  ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง 

ภาพยนตร n  S.D. t p-value 
ภาพยนตรเศรา 88 4.64 2.06 3.67 0.00 
ภาพยนตรตลก 88 3.34 2.59   

*p < .05 
จากตารางท่ี 4  ผลการทดสอบพบวา คาเฉล่ียการจดจําโฆษณาในเพศหญิงเม่ือไดรับชม

ภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาได 4.64 ซ่ึงมากกวาเม่ือไดรับภาพยนตรเศราท่ี 3.34 (จากคะแนน
เต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐาน
ทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราท่ีแตกตางกัน มีผลตอการจดจํา
โฆษณาในเพศหญิง 

Χ

Χ
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ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลก ตอการจดจําโฆษณามีความแตกตาง   
                  จาก ผลกระทบของโฆษณาท่ีอารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย 

โฆษณา n  S.D. t p-value 
โฆษณาเศรา 112 3.71 2.47 -1.27 0.21 

โฆษณาตลก 112 4.17 2.24   
*p < .05 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบพบวา เม่ือกลุมตัวอยางเพศชายไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาตลกไดมากท่ีสุดคือ 4.17 และจดจําโฆษณาเศราท่ี 3.71 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.21 ซ่ึงมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา 
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศชาย 

 
ตารางท่ี  6 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความ  
                  แตกตางจาก ผลกระทบของโฆษณาท่ีอารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง 

โฆษณา n  S.D. t p-value 

โฆษณาเศรา 88 4.64 2.06 3.22 0.00 

โฆษณาตลก 88 3.34 2.60   
*p < .05 

จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบพบวา เม่ือกลุมตัวอยางเพศหญิงไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากท่ีสุดคือ 4.64 และจดจําโฆษณาตลกท่ี 3.34 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant 
เทากับ 0.00  ซ่ึงมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา 
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราท่ีแตกตางกันมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศหญิง 
     
อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. ประชากรท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา แตกตางกัน             
โดยกลุมตัวอยางท่ีชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยาง ท่ีชมภาพยนตรตลก
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2546:133) ท่ีกลาววา อารมณ หรือความรูสึกท่ีเกิดจาก
โฆษณา อาจจะเปนความอบอุน ความต่ืนเตน ความกลัว ความขบขันซ่ึงเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน จากการชม
โฆษณา ท่ีจะสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอโฆษณา และบทความในหนังสือ American Journal of Psychiatry              

Χ

Χ
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ของ Brand (2003) ท่ีกลาววา “ในขณะมีความสุข เราจําเร่ืองราวของความสุขไดดีกวาปกติ และ
ในขณะมีความทุกข เราจําเร่ืองราวของความทุกขไดดีกวาปกติ ปรากฏการณแบบน้ีเกิดข้ึนเพราะ
ความทรงจําอยูใกลชิดกับระบบลิมบิก (limbic system) ซ่ึงเปนแหลงท่ีพักของอารมณในสมองของ
เรา บางคร้ังคุณเห็นหรือไดยินอะไรบางอยางเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงนาจะอยูในความจําไมเกินหนึ่งนาที 
แตกลับติดอยูในความทรงจําไปตลอดชีวิต มีบางคร้ังท่ีระบบความจําผูกพันอารมณมากเสียจน
บันทึกขาวสารบางอยางไวไดโดยไมไดต้ังใจ เม่ืออารมณอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง ขาวสารท่ีเกิดข้ึน
ในขณะน้ันจะถูกบันทึกไวในความทรงจําอยางถาวร เม่ือผูบริโภคประสบเหตุการณท่ีนากลัว
เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน จะถูกบันทึกไวอยางละเอียดชัดเจน” 

 สมมติฐานท่ี 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

 1. ประเภทของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจากประเภทของ
โฆษณาเศราตอการจดจําโฆษณาโดยประชากรจะจดจําโฆษณาอารมณเศราไดมากกวาโฆษณา
อารมณตลก สรุปไดวา ประชากรสามารถจดจําโฆษณาเศราไดมากกวาโฆษณาตลก สอดคลองกับ
แนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546:130) ท่ีกลาววา โฆษณาท่ีใชจุดจับใจเสนอคุณประโยชน
ทางอารมณ (Emotional Benefit Appeal) ท่ีจะทําใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได และเกิด
ความสัมพันธอยางมีเหตุผลระหวางอารมณกับตราสินคาท่ีโฆษณา โดยอารมณจะถูกกระตุนข้ึนมา
เพราะสินคาในโฆษณานั้น ๆ นําเสนอคุณประโยชนทางอารมณ หรือคุณประโยชนทางจิตวิทยา 
และในโฆษณาอารมณเศราสามารถสรางจุดจับใจไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก 
 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

1. ประชากรเพศชายท่ีไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา 
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรเศรา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ท่ีกลาววาการนํา
รูปแบบอารมณขันมาใชเปนกลยุทธในการโฆษณาท่ีมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารช่ืนชอบ 
และเขาใจได แตในการนํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะ
เกี่ยวกับเร่ืองขําขันวาไรสาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร 
 2. ประชากรเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศหญิงที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรตลก ซ่ึงโฆษณาท่ีใชความกลัว กังวลใจ หรือเศราเปนโฆษณาท่ีสรางสถานการณท่ี  
ไมพึงปรารถนากอใหเกิดความกลัวข้ึน ซ่ึงสถานการณนั้น ๆ จะหายไป เม่ือไดใชสินคาท่ีโฆษณา 
เปนกลยุทธท่ีใชคอนขางมากในงานโฆษณาสินคาหลากหลายประเภท โดย เฉพาะอยางยิ่งสินคา
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เพื่อสุขภาพและสินคาสวนตัว เชน ประกันชีวิต เคร่ืองดื่มผสมแอลกฮอล นักจิตวิทยาบางคนเห็นวา
การใชจุดจับใจดานความกลัวนี้ คอนขางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุกวันนี้เพราะวาคนเรากลัวส่ิงท่ี
เปนอุปสรรคคือกลัวการไมยอมรับของสังคมมากข้ึนกวาอดีต จึงทําใหเกิดความกลัวหรือกังวลใจถึง
การไมยอมรับในสังคมมากข้ึน จุดจับใจในลักษณะนี้เปนการตอบสนองทางอารมณท่ีเกี่ยวพันกับ
ความรูสึกของผูชม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาการใชอารมณเศราหรืออารมณตลกในงานโฆษณาน้ันมี
ประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา มีทัศนคติท่ีดี รูสึกชอบในงานโฆษณา และรวมถึงสินคา
ท่ีโฆษณาดวย ผูวิจัยเห็นควรวาเพื่อผลสัมฤทธ์ิจากงานวิจัยนี้สามารถท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยาง
มีคุณคาตอไป จึงขอพิจารณาใหขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของอารมณในงานโฆษณาท้ังอารมณเศราและอารมณ
ตลกมีผลตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภคโดยพบวา โฆษณาอารมณเศราสามารถสรางการจดจํา
ตราสินคาไดดีวาโฆษณาอารมณตลก ดังนั้นผูผลิตงานโฆษณาควรพิจารณาถึงความแตกตางนี้เพื่อ
เลือกใชรูปแบบในการนําเสนอโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
  2. ผลการวิจัยพบวา โฆษณาท่ีชมระหวางภาพยนตรท่ีส่ือถึงอารมณเศราและตลก สงผลถึง
การจดจําโฆษณาของผูบริโภคไดท้ังโฆษณาอารมณเศราและอารมณตลก ฉะนั้นผูผลิตงานโฆษณา
ควรสรางสรรคงานโฆษณาท่ีมีความนาสนใจ ตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย และขยาย
กลุมเปาหมายเปนกลุมอ่ืน เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการ โดยในงานวิจัยคร้ังนี้พบวาโฆษณา
ผูบริโภคเพศชายสนใจโฆษณาอารมณตลกมากกวาเพศหญิง และผูบริโภคเพศหญิงสนใจโฆษณา
เศรามากกวาเพศชาย 
     3. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการจดจําโฆษณาโดยใชโฆษณาตางประเทศ เพราะตองการ
หลีกเล่ียงความคุนเคยของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปสามารถทําการศึกษาโฆษณาท่ีมีอยู
ในประเทศไทยไดวาผลที่ไดเหมือนกันหรือตางกัน กับโฆษณาตางประเทศอยางไร 
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