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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน
เรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้ น 248 คน
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดประเมินผล นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สําหรั บด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนใน
ระดับ ชั้น ที่ ต่ า งกัน โดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษาแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในระดับชั้นที่ต่างกัน
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มีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการวัดประเมินผล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี จาํ แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่เรี ยนในขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในขนาด
สถานศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจ การจัดบริ การศึกษา การศึกษาในเรื อนจําจังหวัดปทุมธานี
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในปัจจุบนั นี้มุ่งที่จะดําเนินการเพื่อให้ประชาชนปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน จึงเป็ นที่ยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตน สามารถดําเนิ นชี วิตในสังคมได้อย่างสันติสุข และสามารถเกื้อหนุ นการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม และเป็ นไปตามความเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านของประเทศ (พิพฒั น์ วิเชียรสุ วรรณ, 2540 : 3
อ้างถึงใน อาทิตยา ปานทอง, 2547) ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐมี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และผูต้ อ้ งขังก็เป็ นบุคคลที่มีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาเช่นกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็ นกลุ่มคนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาก็ตาม ซึ่ งเป็ นไปตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2545–2559) ที่กาํ หนดเป้ าหมายและกรอบการดําเนิ นงานคือ ส่ งเสริ มสนับสนุนการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึ ง การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานสิ บ สองปี อย่างมี คุณ ภาพของผูด้ ้อยโอกาสกลุ่ มต่ างๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 79–80) และ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้กาํ หนด
กลุ่มเป้ าหมายไว้ 7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูต้ อ้ งขัง 2) กลุ่มทหารกองประจําการ 3) กลุ่มคนพิการ
4) กลุ่มผูส้ ู งอายุ 5) กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น 6) กลุ่มบุคคลที่เป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
7) กลุ่มอื่นๆ เช่นเกษตรกร ผูร้ ับจ้าง ผูว้ า่ งงาน ฯลฯ (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, มปป. : 14-15)
ในการจัดการศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขังนั้น กรมราชทัณฑ์ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และ
หน่ วยงานอื่นๆ ได้ร่วมจัดการศึกษาทั้งวิชาสามัญ และวิชาชี พตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ที่เน้น
การศึ กษาทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ จัดมี วุฒิบตั รและประกาศนี ยบัตรรั บรองผลการศึ กษา
เมื่อเรี ยนจบ (อาทิตยา ปานทอง, 2547 : 2)
ปั จจุบนั หลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยนสายสามัญ ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้มี
การพัฒนาหลักสูตรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ย นให้เ ป็ นคนดี มี ค วามรู ้ ความสามารถมี คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี สามารถอยู่ร่ว มกับผูอ้ ื่ น ได้อย่า งมี
ความสุ ข (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2546 : 26) สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนได้
ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ภารกิ จในการบริ การการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ซึ่ งนับเป็ นภารกิ จหลักของ
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยนระดับอําเภอ เป็ นหน่วยงานที่นาํ นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อบริ การ
ยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น (ประภาภรณ์ ธิ ติมาพงศ์ , 2549 : 2) ปี 2549 อาทิตยา
ปานทอง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยนของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอธัญบุรี
ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ งปั ญ หาการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามัญ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงและทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
พบว่าปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านเนื้ อหา ด้านวิธีเรี ยน ด้านสื่ อ
ประกอบการเรี ยน ด้านครู ผสู ้ อนและด้านผูเ้ รี ยนโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ในเรื อนจําให้เป็ นห้องสมุดดุจปั ญญามี การจัดบริ การสื่ อการ
เรี ยนหลากหลายมากขึ้น มีการประชุมสัมมนาอบรมความรู ้ใหม่ๆให้ครู ผสู ้ อน เพื่อเป็ นแนวทางการ
สอนในทิศทางเดียวกัน การจัดบริ การการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องได้รับการยอมรับ และพัฒนา
ปรับปรุ งตลอดเวลา ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าควรได้มีการศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อ้ งขังที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ
ทางด้านการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การศึกษานอกโรงเรี ยนเพื่อทราบ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง การจัดบริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. นักศึ กษาการศึกษานอกโรงเรี ยนในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึ กษา
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกันหรื อไม่
2. นักศึ กษาการศึ กษานอกโรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี
ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจํา
เขตจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านครู ผสู ้ อน ด้านการวัดและประเมินผล
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษา
ในเรื อนจํา เขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้นที่ศึกษา และขนาดสถานศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษานอกโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 392 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 278 คน รวม 670 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ กษานอกโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
ในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุ มธานี ที่มีการบริ ห ารการศึ กษาขนาดต่างกันโดยการกําหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรู ปของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 248 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นตัว ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่ตอ้ งขัง ระดับชั้นที่ศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา และสาเหตุที่เข้าเรี ยน กศน.
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขต จังหวัดปทุมธานี ที่มีการบริ หารการศึกษาขนาดต่างกัน ใน 4 ด้าน คือ
ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านครู ผสู ้ อน และ ด้านการประเมินผล
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
ในการสร้างแบบสอบถามมีข้นั ตอนในการดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาเพื่อเป็ นแนว
ในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 กําหนดขอบเขตเนื้ อหาที่จะสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรและเนื้ อหาที่
จะศึกษา
3.3 สร้ างแบบสอบถามปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษา
3.4 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็ นจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขความเหมาะสม ความคลอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา
3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาและตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของของภาษา และเนื้ อหาสาระ
ของแบบสอบถาม
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ั นักศึกษาการศึ กษานอกโรงเรี ยน
3.6 นําแบบสอบถามที่ แ ก้ไ ขแล้วไปทดลองใช้กบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปทุมธานี จํานวน 30 คน และนํามา
หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยนํา มาคํา นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .912
3.7 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 ผู ้วิ จ ั ย ขอหนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ไปยังกรมราชฑัณฑ์ เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลของงานวิจยั ในเรื อนจําเขต
จังหวัดปทุมธานี
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูม้ อบ
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างและประสานงานขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากส่ งไปแล้ว
1 สัปดาห์
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนกลับมานับจํานวนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
4.4 นําแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ท้ งั หมด ไปทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
ใช้ค่าที แบบประชากรสองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent t – test)
ผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจในการจัดบริ การการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านครู ผสู ้ อน และด้านการวัดประเมินผล นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สําหรั บด้านสื่ อประกอบการเรี ยน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยแต่ละด้านพบว่า
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1.1 ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 1
การจัดบริ การหนังสื อ สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้หลากหลาย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อ ได้แก่ มีบริ การ
แนะแนว ให้คาํ ปรึ กษา ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนให้กบั นักศึกษา ให้บริ การตอบคําถาม
ในวิชาที่เรี ยนด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ
และนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ การให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเพียงพอ การพบกลุ่มจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน มีเทคนิ ค วิธีการน่ าสนใจ
และวัน และเวลาที่ใช้ในการพบกลุ่มมีความเหมาะสม
1.3 ด้านครู ผสู ้ อน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 4 มีการใช้สื่อประกอบการสอนได้
อย่างเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4 ด้านการวัดประเมิ นผล โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัด บริ การ
การศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามระดับชั้น และขนาดสถานศึกษา มีดงั นี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี จาํ แนกตามระดับชั้น พบว่า นักศึกษาที่เรี ยน
ในระดับชั้นที่ต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในระดับชั้นที่ต่างกันมี
ความพึงพอใจแตกต่ างกันในด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการวัดประเมิ นผล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ยบเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานีจาํ แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่เรี ยนในขนาดสถานศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในขนาด
สถานศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันทุกรายด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขตจังหวัดปทุมธานี
พบว่ า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก ที่ ผ ลการวิ จ ัย เป็ นเช่ น นี้ อาจมี ส าเหตุ ม าจาก
การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนสําหรั บผูต้ อ้ งขัง ครู ผูส้ อนได้ยึดหลักการจัดการศึ กษาที่อยู่บนหลัก
ความเชื่อที่วา่ การศึกษาจะเป็ นการฟื้ นฟู แก้ไข และปรับปรุ งพฤติกรรมในทางที่ดีข้ ึนเพื่อกลับสู่สงั คม
และดําเนิ นชีวิตได้อย่างมีความสุ ข ผูต้ อ้ งขังมีความต้องการและความสนใจที่จะสมัครเรี ยนโดยไม่มี
การบังคับ และในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
ในเรื อนจําที่ไม่สามารถออกมาเรี ยนในระบบโรงเรี ยน ซึ่งส่ วนใหญ่ผตู ้ อ้ งขังจะเป็ นผูใ้ หญ่อายุเกินกว่า
ที่จะเข้าเรี ยนในระบบ อีกทั้งการศึกษานอกโรงเรี ยนจะมีการยืดหยุน่ ทั้งในเรื่ องของเนื้อหาวิชาและ
วิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง การจัดการศึกษาสําหรับ
ผูต้ อ้ งขัง การศึกษานอกโรงเรี ยนได้จดั การศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และกลุ่มสนใจ นอกจากนี้
ยังให้โอกาสผูต้ อ้ งขังได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยเปิ ด ทั้งนี้
เพื่อให้ผูต้ อ้ งขังได้รับความรู ้ และเมื่อพ้นโทษออกมาก็จะได้นาํ ความรู ้ มาใช้ในการประกอบอาชี พ
ต่อไป ผลการวิจยั ครั้งนี้ ด้านสื่ อประกอบการเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจที่การ
บริ การการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรี ยนได้จดั บริ การหนังสื อ สื่ อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ไว้
บริ การแก่นกั ศึกษา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
บริ ก ารแนะแนว ให้ ค าํ ปรึ ก ษา ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย น และหลัง เรี ย นให้กับ นัก ศึ ก ษา ในด้า น
ครู ผสู ้ อน พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่ อง ครู ผสู ้ อนมีการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสค้นคว้า หาความรู ้เพิ่มเติม และในด้านการวัดประเมินผล พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเรื่ อง การจัดเกรดผลการเรี ยนปลายภาค มีความเหมาะสม และเป็ นธรรม และจัดการ
วัดผล และประเมินผล นอกเวลา กรณี ที่นักศึกษา มีขอ้ จํากัด ดังนั้นการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
ให้กบั นักศึกษาในเรื อนจํา จึงสร้างความพึงพอใจให้กบั นักศึกษาเป็ นอย่างมาก ซึ่ง กู๊ด (Good, 1973 :
320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นสภาพหรื อคุณภาพ หรื อระดับความพอใจ ที่มีผลมาจากความสนใจ
ต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งที่ทาํ และสอดคล้องกับ อีเลีย และพาร์ ทริ กค์ (Elia and Partrick,
1972 : 283-302) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึกของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรื อสภาพ
จิ ตใจของบุ คคลในด้านความพึงพอใจ หรื อเป็ นสภาพจิ ตใจของบุคคลว่าชอบมากหรื อชอบน้อย
อย่างไร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา จิรชี วะ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรี ยนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยน หลักสู ตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน
อําเภอในจังหวัดลําปาง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริ การการศึกษาในเรื อนจําเขต
จัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา แนกตามระดับ ชั้ น และขนาดของสถานศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยน
ในระดับชั้น ที่ ต่ างกัน มี ค วามพึง พอใจต่ อ การจัด บริ ก ารการศึ ก ษา แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จรรยา จิรชี วะ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึ กษานอกโรงเรี ยน หลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอในจังหวัด
ลําปาง พบว่า นักศึกษาต่างสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่างกัน และ
สอดคล้องกับ ธนู ไผ่ทอง (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่องานบริ การของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี พบว่า โรงเรี ยนที่มีขนาดต่าง ๆ กันมีความพึง
พอใจต่องานบริ หารในภาพรวมแตกต่างกัน และที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ การจัดบริ การ
การศึ กษาในเรื อนจําจะต้องมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามกําหนดเวลาที่ ทางหน่ วยงาน
กําหนด และเป็ นไปอย่างมีขีดจํากัด ซึ่งไม่สามารถที่จะยืนหยุน่ ได้ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น แหล่งการค้นคว้า
หาความรู ้ ระยะเวลาในการขอคํา ปรึ ก ษาแนะนํา จากครู ผูส้ อน และการศึ ก ษาจากสถานที่ จ ริ ง ที่
นอกเหนื อจากในห้องเรี ยน ซึ่ งจากการศึกษาอุปสรรคและปั ญหาการจัดการศึกษาสําหรั บผูต้ อ้ งขัง
พบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูต้ อ้ งขัง ทําให้ไม่อยากเรี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยน ไม่มีที่
เรี ยนเป็ นสัดส่ วนสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ต้องเรี ยนและทํางานควบคู่กนั ไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัด บริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ในเรื อ นจํา เขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี นัก ศึ ก ษา
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในด้านสื่ อประกอบการเรี ยน และด้านกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน พบว่า นัก ศึ กษามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาควรมีการปรับปรุ งวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และสรรหาสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาอยากเรี ยนรู ้ ไม่เกิ ดความเบื่อหน่ ายขณะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. การจัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ครู ควรจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการสอน และ
มีคู่มือการสอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบมาแล้วเพื่อประกอบการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิด

10

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

การเรี ยนรู ้ตรงตามสาระการเรี ยนรู ้ ควรได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี และการใช้
สื่ อเทคโนโลยี ICT มาช่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจการเรี ยนรู ้มากขึ้น
3. การจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู ้ต ้อ งขัง ในเรื อนจํา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจ
แตกต่ า งกัน ดัง นั้ น ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาควรทํา การสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู ้เ รี ย น
นําหลักการจัดการศึกษาที่คาํ นึงถึงความแตกต่างของบุคคลมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ข้อเสนอแนะสําหรับผูบ้ ริ หาร ในการจัดการศึกษาสําหรับผูต้ อ้ งขังในเรื อนจํา ผูบ้ ริ หาร
ควรให้การสนับสนุนในด้านความรู ้ความสามารถให้กบั ครู ผสู ้ อนอยูเ่ สมอ และในการจัดบุคลากรเข้า
ไปจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรมี ก ารสํารวจความพร้ อมของครู ผูส้ อนทั้งในด้านการจัดเตรี ย มสื่ อ
อุปกรณ์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรทําการศึกษาความต้องการในการส่ งเสริ มความรู ้ของผูต้ อ้ งขัง
2. ควรทําการศึกษาสภาพที่เป็ นจริ งของการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนสําหรับผูต้ อ้ งขังใน
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องค์ การบริหารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี
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________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดับ
การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี
4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2550 รวม 305 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test Independent)
สําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) เมื่อพบความ
แตกต่างใช้การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′ test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการให้การ
สนับสนุ นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
2. การเปรี ยบเทียบการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วน
ตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี ตามตํา แหน่ ง หน้า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านและตามเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พบว่ า
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2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสนับสนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่
ในการปฏิ บ ัติ ง าน แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึ กษา ตามเขตพื้นที่ การศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการสนับสนุ นการบริ หาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
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 Subdistrict Administrative Organizations in Chonburi Province. Further study revealed that their
opinions were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect.
คําสํ าคัญ
การศึกษาการสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การพัฒนาประเทศไปสู่ ความยัง่ ยืนเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทวั่ โลกกําลังส่ งเสริ มกันอย่าง
กว้างขวาง และในการพัฒนาประชากรในประเทศให้มีคุณ ภาพต่ างก็มีจุ ดประสงค์เ พื่อ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้สังคมสามารถดํารงตนไว้ในดุลยภาพได้ เช่น การ
สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคมให้ยงั่ ยืน และในการพัฒนาคนจะต้องอาศัย
การศึ ก ษา เพื่อสร้ างทัก ษะชี วิ ต สร้ างคนให้มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้ง เป็ นคนดี มี คุณธรรม
จริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข การพัฒนาคนจําเป็ นต้องมีการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ รัฐบาลจึงมีรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในแต่ละสมัยมาโดยตลอด รัฐบาลได้กระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาไปสู่ทอ้ งถิ่น เพื่อให้ทอ้ งถิ่นได้มีส่วนสนับสนุนในการจัดการศึกษา ดังปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย
ทั้งในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน ในการได้รับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี
อย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และมีการกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและในกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแนวการจัด
การศึ กษาต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความ
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เหมาะสมของแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษาการกระจายอํา นาจบริ ห ารและการจัด การสู่ ท ้อ งถิ่ น ถื อ เป็ น
นโยบายสําคัญของประเทศ ซึ่ งได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายหลักทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่
เทศบาลเมืองพัทยา กรุ งเทพมหานคร องค์การบริ หารส่ วนตําบล และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาอบรมและฝึ กอาชีพ โดยให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งประสาน ส่ งเสริ ม และเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (แนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น ระยะ 15ปี , 2544)
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นการศึกษาเบื้องต้นที่มีความสําคัญยิง่ เป็ นการวางรากฐานแก่เยาวชน
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมื อ งของโลก เพื่ อ เป็ นรากฐานที่ พ อเพี ย งสํ า หรั บ การใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ยนตลอดชี วิ ต รวมทั้ง เพื่ อ
การพัฒนา หน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็ นรากฐานที่
แข็งแกร่ งสําหรับการสร้ างสรรค์สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน
อนาคต
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ด้า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ และด้า นการบริ ห ารงานทั่ว ไป
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32-73)
ซึ่ งหากงานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สถานศึกษาและ
ผูเ้ รี ยน
จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่4)
พ.ศ.2546 ได้ระบุภารกิจการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ การมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม โดยจัดให้มี
กฎหมายเกี่ ยวกับการศึ กษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จและสังคม สร้ างเสริ มความรู ้ ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข และพัฒ นา ส่ ง เสริ มภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยบูรณาการตามความเหมาะสมให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจัด
เนื้ อหา สาระ กิจกรรม ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษา บรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม สื่ อการเรี ยน
การสอนและเลือกสรรวิทยาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ รวมทั้งหาวิธี
การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาซึ่งเป็ นเป้ าหมายและนโยบายแห่งรัฐ
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จากสภาพปั จจุบนั การสนับสนุนในการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกับสถานศึกษายังไม่ชัดเจนในเชิ งการบริ หารจัดการทั้ง 4 ด้าน ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี เพื่ อ จะได้นํา ประโยชน์ จ ากการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหาวิ ธี
ที่เหมาะสมที่จะทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้สนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4
ด้าน ต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกันตามสถานภาพและเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามสถานภาพและเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. จํานวน 534 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จังหวัด
ชลบุรี ปี การศึกษา 2550 จํานวน 744 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อบต. และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จังหวัดชลบุรี
ปี การศึกษา 2550 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ในการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หาร อ.บ.ต. และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รวม 305คน โดยสุ่ มแบบแบ่งชั้น ภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จัง หวัดชลบุ รี
เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
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(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจาํ นวน 40 ข้อ ในเรื่ องการบริ หาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการ
บริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึ ก ษาจากเอกสารงานวิจ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งและใช้ก รอบแนวคิ ด ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 และการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการ
บริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงาน
3.2 ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามและกํา หนดขอบเขตของเนื้ อ หาที่ จ ะสร้ า ง
แบบสอบถาม รวมทั้งสัดส่ วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละงาน
3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดใน ข้อ 2 แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอความคิดเห็น
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขตามความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้ อหาและการใช้
ภาษา
3.4 แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ
3.5 นําแบบสอบถามคํานวนค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามและนิ ยาม ศัพท์
เฉพาะ (Item - Objective Congruence Index : IOC) จากสูตร (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539)
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หาร อบต. และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha – Coefficient) ของครอนบัช (Cronbach)
(Cronbach, 1970 : 161 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ, 2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3.7 นํ า แบบสอบถามที่ ท ดสอบใช้ แ ล้ ว ไปปรั บ ปรุ ง แล้ ว นํ า ไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ถึงผูบ้ ริ หารอบต.และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จังหวัดชลบุรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถาม โดยดําเนินการผ่านทางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรีให้เป็ นผูม้ อบแบบสอบถามแก่
ผูต้ อบแบบสอบถามคือผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร อบต. และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามคืนหลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว 1 สัปดาห์
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4.3 การรวบรวมแบบสอบถามที่ กรอกเรี ยบร้ อยแล้ว กระทําโดยการเก็บด้วยตนเอง
ตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 จัดทําข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ และ ตอนที่ 2 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามจากการกาเครื่ องหมายในช่องตามเกณฑ์
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ผลการวิจัย
1. การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการให้การ
สนับสนุ นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น ราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสู งสุ ดคือ การสนับสนุน
ภูมิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรในการจัด การเรี ยนรู ้ และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ การตั้ง
คณะกรรมการศึกษาสภาพและความต้องการของบุคลากรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนบุคลากร
ด้านอัตรากําลัง
1.2 ด้านการบริ หารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีการสนับสนุนในระดับมาก 2 ข้อ คือ การจัดสรรงบประมาณหรื อจัดหาทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดแคลน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือในโครงการอาหารกลางวัน
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน
1.3 ด้านการบริ หารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสู งสุ ดคือ ให้การสนับสนุนสื่ อการ
เรี ยนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ เผยแพร่ ผลการดําเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ มีก ารให้ก ารสนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ มากมี 4
ข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
การ ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญและประเพณี ในสถานศึกษา รองลงมา คือ การดูแล ป้ องกัน
โรคติ ด ต่ อ ในสถานศึ ก ษาและชุ มชน ต่ อมาคื อ การส่ งเสริ ม สนับ สนุ น กิ จ กรรมนัน ทนาการของ
สถานศึ ก ษา และการจัด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษา ส่ ว นการสนั บ สนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ด้านการบริ หารงาน
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ทัว่ ไปข้ออื่น ๆ ระดับการสนับสนุ นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การช่ วย
ประสานความร่ วมมือในการทํางานระหว่าง อ.บ.ต. กับสถานศึกษา ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือการ
แนะนําการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสถานศึกษาบริ เวณสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
2. การเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานและตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสนับสนุ น
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่งหน้าที่
ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุน การบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามตําแหน่ งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
อภิปรายผล
1. การสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ยังไม่มีความพ้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านประสบการณ์ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้
ความเข้าในในงานบริ หารการศึ กษาที่แท้จริ ง และโครงสร้ างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่
สอดคล้องเพื่อรองรับการบริ หารจัดการศึกษา โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านที่มีการให้การสนับสนุนอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการบริ หารงบประมาณรองลงมา
คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการ
บริ หารงานวิ ช าการ ทั้ งนี้ เป็ นเพราะว่ า การบริ หารงบประมาณขององค์ ก ารบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ยึด หลัก การบริ ห ารมุ่ ง เน้น ผลสัม ฤทธิ์ และบริ ห ารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้น ผลงาน
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริ การมาใช้บริ หาร
จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพที่ ดี ข้ ึ น และด้ า นการบริ หารงาน
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ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริ หารองค์กร ให้บริ หารงานด้านอื่น ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุ ณ ภาพและเป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้ ทางองค์การบริ หารส่ ว นตําบล จัง หวัดชลบุ รี จึ ง มี
บทบาทหลักในการประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริ การ
การศึกษาทุกรู ปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่ งเสริ ม
ในการบริ หารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริ หารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
งานเป็ นหลัก โดยเน้นความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ทั้งนี้ เป็ นเพราะบุคลากรของ
อบต. ยังขาดความรู ้ดา้ นการบริ หารงานวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับหน่ วยศึกษานิ เทศก์ สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเสิ งสาง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา (2545) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กล่าวว่าบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา มีความต้องการให้มีการควบคุม กํากับ
นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ นระบบ และด้ ว ยเหตุ น้ ี
ทาง อบต. จึ งสนับสนุ นด้านงบประมาณแก่ โรงเรี ยนแทน ในส่ วนของผูบ้ ริ หาร อบต. เห็ นว่า
การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการบริ หารงบประมาณและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ดคือ ด้านการบริ หารงานบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับวุฒินนั ท์ สิ งห์โพนทัน (2548) ได้ศึกษาบทบาท
และหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นและความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเท่าที่ผา่ นมา อบต. มีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนด้าน
บุคลากรมีส่วนร่ วมน้อยซึ่ งผูบ้ ริ หารและครู เห็นว่า อบต. ควรมีบทบาทหน้าที่เน้นไปที่งานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึกษา ตามตําแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับผูบ้ ริ ห าร อบต. มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการสนับสนุ น
การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ชลบุ รี ตามตํา แหน่ ง
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
3. ผลการเปรี ย บเที ย บการสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามหลักการบริ หารงานในสถานศึ กษา ตามเขตพื้นที่ การศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผูบ้ ริ หาร อบต. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นการบริ หารจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดชลบุรี ตามเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
จากผลการวิจยั ข้างต้นจะเห็ นได้ว่าอบต.ให้การสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานมากทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก อบต. บางแห่ งยังไม่มีความพร้อมในการสนับสนุ นการจัดการศึกษา
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ดา้ นการศึกษา ซึ่ งได้ศึกษาการวิเคราะห์บทบาทของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หาร
อบต. หรื อบุคลากรของอบต.ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา อบต. ยังขาดการประสานงาน
กับชุมชนในท้องถิ่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นเข้ามาใช้
ในการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษา บุคลากรของอบต.ยังขาดความรู ้ และประสบการณ์ดา้ น
การศึกษาแม้ว่าในปั จจุบนั อบต. จะมีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ อบต. ก็ยงั ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาโดยตรง อบต. ส่ วนใหญ่ยงั เข้าใจว่าด้านการบริ หารงาน
วิชาการเป็ นหน้าที่ของสถานศึกษา และ บทบาทบทบาทของ อบต. ในการจัดการศึกษาถูกจํากัดด้วย
เงื่อนไข “ความเป็ นวิชาการ” แต่เนื่ องจาก อบต. ต้องดําเนินการตามนโยบายการกระจายอํานาจการจัด
การศึ กษาตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสู่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การเสริ มเรื่ องวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆเช่น การฝึ กอบรม การดูงาน
หรื อการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการโดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ในและนอกชุมชนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ อบต. ควรให้ความสนใจ เพราะจะเป็ นระบบทดแทน ซึ่งเป็ นทางออกที่จะช่วยให้ อบต.
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เรี ยนรู ้และร่ วมกันทํา
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
สํ า หรั บ การจัด ให้ มี ส่ ว นงานการศึ ก ษาเพื่ อ ทํา หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น งาน
ด้านการศึกษาของ อบต. นั้น ก็เป็ นทางออกอีกทางหนึ่ งที่จะช่วยให้ อบต. สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพมาก อย่างไรก็ตามควรคํานึ งถึงความเหมาะสมและความจําเป็ นของ อบต. แต่ละแห่ ง
จากกรณี ศึกษายังพบอีกว่า อบต. ที่มีผบู ้ ริ หารและสมาชิกสภา อบต. ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่า ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1979 : 35) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลไม่สามารถปฎิบตั ิบทบาทได้
เนื่ องมาจากความไม่เข้าใจในบทบาทและไม่ มีความสามารถที่ จะแสดงบทบาทนั้น ดังนั้น การที่
สมาชิกสภา อบต. มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนักอาจส่ งผลต่อความสามารถในการแสดงบทบาทนั้น ๆ ได้
ดังจะเห็นได้จากการแสดงบทบาทของ อบต. ที่จาํ กัดอยู่เพียงการสนับสนุ นทรัพยากร ในรู ปของ
งบประมาณหรื อเงินสนับสนุน โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวัน สื่ อการเรี ยนการ
สอน และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดา้ นวิชาการ จากข้อค้นพบดังกล่าว หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงมหาดไทยควรจะเตรี ยมความพร้อมแก่สมาชิกสภา อบต. ได้ความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาท
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และมีทกั ษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการเข้าไปมีบทบาทจัดและมีส่วนร่ วมในการจัด การศึกษา การปฏิรูป
การศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้เปิ ดโอกาส ให้องค์กรชุ มชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมจัดการศึกษาได้ในหลายลักษณะ เช่น การเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดทําสาระของหลักสูตรขึ้นพื้นฐาน ตามมาตรา 27 การนําประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความ
ชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็ นทรัพยากรในการจัดการศึกษา ตาม มาตรา 57 ดังนั้น ความรู ้
ที่จาํ เป็ นในการจัดการศึกษาจึงเป็ นความรู ้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน ที่จาํ เป็ นในการจัดและมีส่วน
ร่ วมบริ หารงานทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านวิชาการซึ่งเป็ นด้านที่สาํ คัญอันจะทําให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคลากรที่
มีคุณภาพและมีศกั ยภาพในการนําความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลควรมี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานด้า นวิ ช าการของ
สถานศึกษาที่สนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมประเทศชาติ
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพและความต้องการของ
บุคลากรเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนบุคลากรด้านอัตรากําลัง
3. องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลควรมี ก ารแนะนํา การปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ แหล่ ง เรี ยนรู ้
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
4. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลควรสนับ สนุ น ให้ค าํ แนะนํา แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก าร
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโดยมุ่งเน้นงานด้านวิชาการ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้การสนับสนุนการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่ละเขตแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการสนับสนุ นการบริ หารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมุ่งเน้นด้านงานวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทางในการพัฒ นาการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจัด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตําบล ท้องถิ่นและในระดับประเทศ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความต้องการในการรับการนิ เทศ
ของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ของ เบ็น เอ็ม แฮร์ริส ตามประสบการณ์ทาํ งาน
และเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 10 ด้าน คือ 1. การนิ เทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน 2. งาน
นิเทศเกี่ยวกับหลักสู ตร 3. การนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคลากร 4. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดสิ่ ง
อํานวยความสะดวก 5. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์ 6. การจัดอบรมบุคลากรประจําการ
7. การปฐมนิ เทศ 8. งานนิ เทศการบริ การพิเศษ 9. งานนิเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชน 10. งาน
ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ปี การศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้ น จํานวน 364 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 45 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test Independent) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1.การศึกษาความต้องการในการรั บการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระแก้ว พบว่า ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีระดับความต้องการในการรับการ
นิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
คือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ทาํ งาน จํานวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ

26

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเขตพื้นที่การศึกษา ระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
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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คําสํ าคัญ
ความต้องการในการรับการนิเทศของครู การบริ หารวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึ กษาเป็ นกระบวนการหนึ่ งที ส่งเสริ มให้มนุ ษย์มีการพัฒนาในการสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ เพื่อพัฒ นาคนให้เ ป็ นบุ คลที่ มีคุณ ภาพ จะเห็ น ได้จ าก พระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่จดั ให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้มนุษย์พฒั นาคุณภาพชีวิตของตนให้
สามารถดําเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข ดังนั้นการบริ หารงานของโรงเรี ยนเป็ นงานที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของนักเรี ยนซึ่ งการจัด
การศึกษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ จําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการสามประการคือ กระบวนการบริ หาร
กระบวนการเรี ยนการสอน และกระบวนการนิเทศ ปั จจุบนั พบว่า การปฏิบตั ิงานการนิเทศการศึกษา
ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนเท่าที่ควร เหตุเพราะว่าศึกษานิ เทศก์ในระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอประสบปัญหามากในการออกนิเทศโรงเรี ยนเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณโรงเรี ยนจึงได้รับการนิ เทศไม่ทวั่ ถึง ดังนั้น ถ้าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องการให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษาอย่างแท้จริ งจึงต้องดําเนิ นการนิ เทศภายในโรงเรี ยนขึ้น การนิ เทศภายในเป็ นหน้าที่
โดยตรงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพราะนอกจากจะเป็ นกรรมวิธีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แล้ว ยังส่ งผลให้ครู มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของครู ส่ งเสริ มการผลิต
สื่ อการเรี ยนการสอน ช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์ในโรงเรี ยน
ได้ดี องค์ประกอบสําคัญของการนิเทศภายในมี 3 ประการคือ บุคลากร ผูน้ ิเทศ ผูร้ ับการนิเทศ วิธีการ
นิ เทศและเครื่ องมือที่ใช้ในการนิ เทศ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิงานนิเทศในด้านต่างๆ 5 ด้าน
คือ ด้านเกี่ยวกับตัวครู ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และ
ด้านการประเมิ นผลในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ตามลักษณะงานนิ เทศการศึกษาของ เบ็น เอ็ม
แฮร์ริส ได้ให้ความสําคัญของงานนิ เทศการศึกษา ไว้ 10 งาน คือ งานนิ เทศเกี่ยวกับหลักสู ตรเป็ น
งานที่ออกแบบปรับปรุ งพัฒนาเพื่อการเรี ยนการสอน ความต้องการของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรควบคู่ไปกับการนิ เทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอน เป็ นการดําเนิ นงานและนําหลักสู ตรไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรี ยนการสอน
การแนะนําการใช้หลักสู ตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่มีการนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลากรจัด
บุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งการนิเทศเกี่ยวกับการจัด
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนที่มีความจําเป็ นต่อการใช้ในการเรี ยนรู ้ ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการนิ เทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์และการจัดซื้ อจัดหา

28

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องมีการจัดอบรมบุคคลากรประจําการเพื่อกระตุน้ และ
ส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปฐมนิ เทศให้ความรู ้
เบื้องต้นกับครู ใหม่เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังมีงานนิ เทศการ
บริ การพิเศษเพื่อสนับสนุ นการสอนพัฒนาหลักการ นโยบาย แนวปฏิบตั ิการทํางานอย่างเหมาะสม
โดยมี งานนิ เทศเกี่ ยวกับความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในการบริ การศึกษาให้กบั
ชุมชนทราบและงานประเมินผลที่มีการประเมินผลก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ตามสภาพที่แท้จริ ง เพื่อ
นํามาปรับปรุ งการสอนให้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิงานนิ เทศภายในของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ปั ญหามากพอสมควร ทั้งนี้ เพราะไม่ได้ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ขาดความเป็ นระบบและกระบวนการขาด
การต่ อเนื่ อง ซึ่ งมี สาเหตุ มาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเข้าใจหลักในการนิ เทศการศึ กษาน้อย และไม่ ไ ด้
ปฏิบตั ิงานนิเทศภายในอย่างเต็มที่ ขาดการควบคุม กํากับ ติดตาม นิ เทศและประเมินผล ตลอดจนขาด
เทคนิ ค ในการแก้ปั ญ หา ผู ้วิ จ ัย ได้ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ และความจํา เป็ นในการ
ทําการศึกษาวิจยั ถึงความต้องการในการรับการนิเทศของครู ที่มีต่อการนิเทศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
แตกต่างกันตามประสบการณ์ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับความต้องการในการรั บการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในปี การศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้ น 3,901คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบสุ่ มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่สระแก้วจํานวน364 คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
เพื่อทราบถึงความต้องการในการรับการนิเทศของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ใน
ด้านประสบการณ์ในการทํางาน แบบสอบถามมีท้ งั หมด 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ
Check List จํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ทาํ งาน วุฒิการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับ ระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 35 ข้อ ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 10 ด้าน
1. งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
2. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
3. การนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลากร
4. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
5. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์
6. การจัดอบรมบุคลากรประจําการ
7. การปฐมนิเทศ
8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ
9. งานนิเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชน
10. งานประเมินผล
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาจาก เอกสาร หนังสื อ ตํารา และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสร้างแบบสอบถาม
3.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด และลักษณะการนิ เทศการศึกษาของ เบ็น เอ็ม แฮร์ ริส
การทั้ง 10 ด้าน
3.3 ร่ างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วนําไปเสนอต่อประธาน
ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์และกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบรายละเอียดของข้อคําถามใน
ด้านภาษาและความถูกต้อง
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3.4 นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขมาปรับปรุ ง แล้วนําเสนอให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้มีความคิดตรงเชิงเนื้ อหาและสอดคล้อง
กับความต้องการในการรับการนิ เทศเพื่อประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยใช้วิธีหาค่า Index of Item Objective
Congruence (IOC = 0.98)
3.5 หลังจากปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามอย่างละเอียดแล้ว เพื่อให้แบบสอบถามชุดนี้มีค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) สําหรับการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงนําไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากประชากรที่ไม่ได้รับเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.92
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้วโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึ กษาโดยใช้ค่าสถิ ติ t-test
(Independent)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.การศึ ก ษาระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานไม่ถึง 10 ปี มีระดับความต้องการในการรับ
การนิเทศมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 10 ปี ในทุกด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก ครู สงั กัดสํานักงาน เขต 1 มีระดับความ
ต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือการจัดอบรมบุคลากร
ประจําการ อยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศ การบริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก
ครู สังกัดสํานักงาน เขต 2 มีระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ
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ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิ เทศการ
บริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งาน จํา นวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึ กษาสระแก้ว ตามเขตพื้น ที่ การศึ กษา จํา นวน 10 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างไม่ มี
นัยสําคัญ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.การศึ ก ษาระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานไม่ถึง 10 ปี มีระดับความต้องการในการรับ
การนิเทศมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 10 ปี ในทุกด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เทคนิค เพื่อวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
เช่ น เจตคติ พฤติ กรรม ฯลฯ อยู่ในระดับมาก และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ความสําคัญของการ
ประเมินผลการเรี ยนตามแนวทางของหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก หลักและวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก และความสําคัญของจุดมุ่งหมายของการ
วัดผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การประเมินผลเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการ
สอน การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาํ หนดในแผนการสอนทั้งก่ อน ระหว่าง
และหลัง เรี ย น เพื่ อ นํา มาปรั บ ปรุ ง การสอนให้ดี ข้ ึ น
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ปรี ย าพร
วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2549:165) กล่าวว่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ จุดมุ่งหมายของการเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่วดั เพื่อจะได้ทราบผลว่า การเรี ยนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
การวัดและประเมินผลจึงเป็ นงานสําคัญของสถานศึกษา ระดับความต้องการในการรับการนิเทศของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดให้มีวสั ดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําสื่ ออย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือการแนะนําทราบ
ถึงการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะว่างานนิเทศการบริ การพิเศษเป็ นการ
จัดบริ การอื่น ๆ เพื่อสนับสนุ นการสอน รวมทั้งงานที่เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักการ นโยบาย แนว
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ปฏิบตั ิในการทํางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา สอดคล้องกับพจนี ย ์ เทียม
ศักดิ์ (2543:15) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิตมีความสําคัญยิง่ ต่อการดํารงชีวิต เพราะแหล่งเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนรู ้มีอยูท่ วั่ ไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัด และธรรมชาติ รวมทั้งผูใ้ ห้การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบ้าน ต้นไม้ ทุกคนทุกสิ่ งในโลกนี้ ล้วนเป็ นผู ้
ถ่ า ยทอด ฉะนั้น ถื อ ได้ว่า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผ่า นทาง
ครอบครัว ซึ่ งเป็ นกระบวนการการเรี ยนรู ้โดย วิธีการสอนและปฏิบตั ิจริ งไปพร้ อมกัน และสงบ
ประเสริ ฐพันธ์ (2543 : 11-12) กล่าวไว้ว่า แหล่งการศึกษาหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนที่จะให้
นักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้เพื่อศึกษาหาความรู ้น้ นั ควรประกอบด้วย
1. สถาบันครอบครั ว เป็ นรากฐานในการพัฒนาชี วิตของทุกคน ทุกชี วิตมีส่วน
สนับสนุนให้เป็ นฐานของการเรี ยนรู ้
2. ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็ นหลักในการดํารงชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคน เป็ นที่พ่ ึงใน
ยามมีปัญหาได้ทุกเรื่ องและเป็ นแหล่งศึกษาให้นกั เรี ยนสามารถหาความรู ้ได้
3. วัดหรื อสถาบันศาสนา เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของพระ นักบวช สามเณร ตลอดจน
บุคลากรทางศาสนา วัดเคยเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ของสังคมในอดีต ที่มีศกั ยภาพสู งในการเป็ น
ที่พ่ งึ ของชุมชน
4. ห้องสมุดประชาชนและที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ น เป็ นศูนย์รวมความรู ้ทุกสาขา
พร้อมจะให้บริ การศึกษาแก่ชุมชน ถ้าจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยใน
การบริ การ แหล่งวิทยาการแหล่งนี้ ก็จะกลายเป็ นศูนย์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชน
5. องค์กรภาคธุรกิจและเอกชนปั จจุบนั องค์กรธุรกิจและเอกชนเป็ นองค์กรที่เข็มแข็ง
มาก มีศกั ยภาพสู งและความพร้อมสู งยิ่งในการเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในสถานศึกษาและ
แนวโน้มที่จะบทบาทสูงมากในการเป็ นองค์กรทางการศึกษา เพื่อชุมชน
6. องค์กรภาครัฐ หน่ วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิ จ สามารถส่ งเสริ ม สนับสนุ น
โรงเรี ยนในเรื่ องของการศึกษาเป็ นอย่างดี
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2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งาน จํา นวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ ไม่ต่างกัน ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่าครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ต่างมีประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่าง
กันออกไป ครู แต่ละคนต่างก็มีอุดมการณ์และมีความสามารถในการปฎิบตั ิงานได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้งานนั้นเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อสถานศึกษา สอดคล้องกับสมคิด ขุนทอง (2537)
ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผูบ้ ริ หารกับความต้องการการนิ เทศภายใน
ของครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาในจัง หวัด พัท ลุ ง ผลการวิ จ ัย พบว่ า ทัศ นะของครู อาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 10 ด้าน ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าไม่ว่า
โรงเรี ยนจะสังกัดอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษา 1 หรื อเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ต่างก็มีความต้องการในการรับ
การนิ เทศในแต่ล ะด้า นที่เ หมือ นกัน เพื่อ ให้ง านนั้น มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และเพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ผล
สอดคล้องกับ มนตรี ศรี เพชร (2546) ได้วิจยั เรื่ องการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีครู ไม่ครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
การปฏิ บตั ิ งานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครู ไม่ครบชั้น ตามความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารที่อยูเ่ ขตพื้นที่ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการแนะนําให้ครู ได้ทราบถึงการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ในการจัดทําสื่ ออย่างเพียงพอ
3. สถานศึกษาควรมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครู นาํ มาอภิปรายเพื่อทุกคนเข้าใจหลักสู ตร
4. สถานศึกษาควรจัดหาคู่มือและการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนให้อย่างเพียงพอเพื่อให้ครู
ได้ศึกษาการใช้ที่ถูกวิธี
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
3. ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยน
การสอน และครู ที่บรรจุใหม่ตอ้ งมีการนิเทศเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะงาน
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ความต้ องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง “การทําผ้ ามัดย้ อม” ของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปทุมธานี เขต 2
PARENTS’ PARTICIPATORY NEEDS IN DEVELOPING LOCAL CURRICULUM OF TIE-DYEING
LESSONS FOR STUDENTS AT WAT KLANG KLONG SI SCHOOL, LUMLUKKA DISTRICT,
PATHUMTHANI PROVINCE, UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF
PATHUMTHANI EDUCATIONAL SERVICE AREA
บุบผา พ่วงคํา สุ รางค์ เมรานนท์ และอนงค์ อนันตริ ยเวช
Boobpa Pongcum, Surang Meranon, and Anong Anantariyavech
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการร่ ว ม
จัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งชั้นและใช้การสุ่ ม
อย่างง่าย โดยการจับฉลากจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 164 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทําวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น พบว่า ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และ
ขั้นจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การ
ทําผ้ามัดย้อม” ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับ 2 คือ ร่ วมคิดและร่ วมตัดสิ นใจ
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2. การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น พบว่า ขั้นการศึกษา
ข้อ มู ล พื้ น ฐาน และขั้น จัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ผูป้ กครองนัก เรี ย นช่ ว งชั้น ที่ 1 และช่ ว งชั้น ที่ 2
มีความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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.
คําสํ าคัญ
ความต้องการร่ วม หลักสู ตรท้องถิ่น ผ้ามัดย้อม ผูป้ กครองนักเรี ยน
ความสํ าคัญของปัญหา
ความเจริ ญก้า วหน้ า ทางวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ข องโลกยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ มี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย การที่ประเทศไทย
จะสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามและกอบกูค้ วามแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจ ฟื้ นฟูวฒั นธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาไทยให้รุ่ งเรื องกลับคืนมาได้ จําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการปฏิรูปการเมือง และสังคมไทย
ควบคู่กันไป ซึ่ งการปฏิ รูปดังกล่ าวจะสําเร็ จลุ ล่วงได้ ก็ตอ้ งอาศัยพื้นฐานการปฏิ รูปการศึ กษาที่ มี

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

37

คุณภาพ สามารถสนองความต้องการของประชาชนและสังคมไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2540 : 6-7) ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพหรื อความต้องการ
ของท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับการศึกษา ได้แก่ ปรับกิจกรรรมการเรี ยนการสอนหรื อ
ปรับกิจกรรมเสริ ม ปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชา จัดทําคําอธิบายหรื อวิชาเพิ่มเติม ปรับปรุ งหรื อเลือกใช้
สื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม และจัดทําสื่ อการเรี ยนการสอนขึ้นใหม่ระดับของการศึกษาในยุค
โลกาภิวฒั น์เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ของการศึกษา 3 ลักษณะ คือ การศึกษาเพื่อ
ปั ญญา การศึกษาเพื่อชีวิต และการศึกษาเพื่อสังคม บนพื้นฐานของศาสนาและองค์ความรู ้ของสังคม
และชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคล ทั้งทางด้านสมอง กายและจิตใจของ
บุคคลในการปรั บตัวให้รู้เท่าทัน และปรั บตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะทวี
ความรุ นแรงและรวดเร็ วอย่างต่อเนื่อง (ภานุวฒั น์ ภักดีวงศ์, 2544 : 14-29)
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 27 (2) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จดั ทําสาระของหลักสู ตรในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และในมาตรา 29 ระบุว่าให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชนโดยจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู ้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุ มชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา
ระหว่างชุมชน
จะเห็ น ได้ว่ า หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เปรี ย บเสมื อ นบัน ไดที่ จ ะก้า วไปสู่ ค วามเป็ นชุ ม ชนที่ มี
ความเข้ม แข็ ง เนื่ อ งจากหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู ้เ รี ยนได้เ รี ยนรู ้ เ นื้ อ หาสาระที่ มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กบั ท้องถิ่น เป็ นความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง มีความสอดคล้องกับ
สภาพการดําเนิ นชีวิต ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ธรรมชาติของท้องถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ที่ตนอาศัยอยู่ ดังที่ วัลลภ กันทรัพย์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า การให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่จะช่วยให้มี
ชี วิตอย่างมี ความสุ ขในท้องถิ่ น จะทําให้เขาอยากช่ วยกันพัฒนาท้องถิ่ นและไม่คิดอพยพ ไปไหน
นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั เข้าใจท้องถิ่นของตนเอง ย่อมทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจน มีส่วนร่ วม
ในการอนุ รักษ์และพัฒนาท้องถิ่ นของตนต่ อไป (กรมวิชาการ, 2539)ในสังคมชนบทของไทย
โรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นสถานศึกษาที่สาํ คัญจนนับได้ว่าเป็ นหัวใจของคนทั้งตําบล เป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ของเด็กและผูใ้ หญ่ ครู และโรงเรี ยนยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ โรงเรี ยนต้อง
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มีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ยอมรับแหล่งความรู ้ในชุมชน เป็ นเงื่อนไข
เบื้องต้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับแหล่งความรู ้ต่างๆ ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความรู ้ ทําให้เกิดความร่ วมมือส่ งเสริ มกันและกัน ระหว่างโรงเรี ยนและแหล่งความรู ้ภายในชุมชน ที่
จะนําไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและโรงเรี ยนในระยะยาว หากชุมชนมีทรัพยากรพื้นฐาน
เหลืออยู่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล ผลผลิต โรงเรี ยนสามารถเข้าไปสนับสนุ นการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนได้ง่ายกว่าด้วย เพราะความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนจะมีโอกาสเกิดได้
มาก ยังสามารถแสวงหาพันธมิตรหรื อเครื อข่ายภายนอกชุมชนเข้ามาสนับสนุนกระบวนการพัฒนาได้
ด้วย (บุญนาค ตีวกุล, 2544)
จากความสําคัญของการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาจึงพยายามศึกษากระบวนการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้สนอง
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่
จะศึ ก ษาความต้อ งการร่ ว มในการจัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นวัด กลางคลองสี่ ตํา บล
ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการกระบวนการเรี ยนรู ้โดยจากการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้อง เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุ มได้เห็ นความสําคัญของการทําผ้ามัดย้อม เนื่ องจากผ้ามัดย้อม
สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้กับนัก เรี ย นได้แ ละยัง ทําให้นัก เรี ย นได้ใ ช้เ วลาว่า งให้เ ป็ นประโยชน์ จึ ง
เห็ นชอบที่จะนําหลักสู ตรการทําผ้ามัดย้อมบรรจุลงในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนวัด
กลางคลองสี่ จากประเด็นดังกล่ าวทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาความต้องการร่ วมจัด ทําหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “ผ้ามัดย้อม” ของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ ตําบลลาดสวาย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการร่ วมของผูป้ กครองในการจัดทํา
หลักสู ตรท้องถิ่น ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานและการจัดทําหลักสู ตร เพื่อทําให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และผูว้ ิจยั ได้คาดหวังว่าจะนําผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการส่ งเสริ มให้ผูป้ กครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อ
สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็ นการศึกษาที่จะนําไปสู่ การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ผูป้ กครองนักเรี ย นโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี มีความ
ต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” อยูใ่ นระดับใด
2. ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นแตกต่างกันมีความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
“การทําผ้ามัดย้อม” โรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันหรื อไม่
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการร่ วมจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการร่ ว มจัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อง “การทํา
ผ้ามัดย้อม” ของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 จํานวน 357 คน
ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 234 คน รวมทั้งสิ้ น 491 คน
กลุ่มตัวอย่างกําหนดขนาดโดยใช้สูตรของยามาเน่ สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งชั้นและใช้
การสุ่ มอย่างง่าย โดยการจับฉลากจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 164 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเองเกี่ยวกับความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
“การทําผ้ามัดย้อม” ของผูป้ กครองโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scale) โดย
พัฒนาจากแนวคิดของ อนุภรณ์ สุ วรรณทิศนากร (2529 : 25) เป็ นเครื่ องมือวัดลักษณะความต้องการ
ร่ วมจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นของผูป้ กครอง
3. การสร้างคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
และปรับปรุ งแบบสอบถาม
3.2 ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และการใช้ภาษา
3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่า IOC ซึ่ งเครื่ องมือนี้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8
ขึ้นไป
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3.5 นําแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นตรงกันว่า มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct Validity) มาจัดทําเป็ นแบบสอบถามเพื่อนําไปทดลองใช้
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 และ 2
ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟ่ า (Coefficient Alpha)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
3.7 ปรับปรุ งเครื่ องมือจากการนําไปทดลองใช้แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามไปให้
ผูป้ กครองนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จํานวน 164 ชุด โดยแบ่งเป็ นแบบสอบถาม
สําหรับผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 จํานวน 86 ชุด ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 78 ชุด
โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้จาํ นวน 164 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ คัดแยก และจัดหมวดหมู่เพื่อนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับระดับความต้องการร่ วมของผูป้ กครองในการ
จัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น “การทําผ้ามัดย้อม” ของโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 การทดสอบสมมุติฐาน เปรี ยบเทียบความต้องการร่ วมของผูป้ กครองในการจัดทํา
หลักสู ตรท้องถิ่น “การทําผ้ามัดย้อม” ของโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent
ผลการวิจัย
จากการส่ งแบบสอบถามไปยังผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 164 ชุด ได้รับกลับคืนและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน 164 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการร่ วมของผูป้ กครองในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” โรงเรี ยนวัดกลาง คลองสี่ สรุ ปผลได้ดงั นี้
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1. ระดับความต้องการมีส่วนร่ วม
1.1 ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ในขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยรวมพบว่า ต้องการร่ วม
จัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” อยู่ในระดับ 2 คือ ความต้องการร่ วมคิดและร่ วม
ตัดสิ นใจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรกคือ การร่ วมในการวิเคราะห์สภาพ
ของท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโรงเรี ยนในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น รองลงมา คือ การร่ วมในการ
เสนอแนะ แก้ไ ข ปรั บปรุ ง และเพิ่ม เติ มข้อมู ล และการร่ ว มในการตรวจสอบความถู ก ต้อง และ
ครอบคลุมของข้อมูล ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุ ดท้ายคือ การร่ วมในการแต่งตั้งคณะทํางานศึกษา
ข้อมูล
1.2 ด้านจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ในขั้นที่ 2 ขั้นจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น โดยรวมพบว่า ความต้องการ
ร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นของผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับ 2 คือ ความต้องการร่ วมคิด และร่ วมตัดสิ นใจ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก คือ การร่ วมในการติดตามและตรวจสอบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” รองลงมา คือ การร่ วมในการ
วิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ช่ ว งชั้น จากหลัก สู ตร
อัน ดับ 3 คื อ การร่ ว มในการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง หลักสู ตร
ท้องถิ่นเรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” และการร่ วมในการกําหนดเครื่ องมือในการประเมินผลหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับสุ ดท้าย คือ การร่ วมในการกําหนด
สาระการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” และการร่ วมในการกําหนดสื่ อ หลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม”
2. การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการ
2.1 การเปรี ยบเทียบความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม”
ของผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้านการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มีความต้องการร่ วมในการจัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2.2 การเปรี ยบเทียบความต้องการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม”
ของผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดทํา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มี
ความต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
1. ระดับความต้องการมีส่วนร่ วม
1.1 ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความต้องการมีส่วนร่ วมในการ
จัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น เรื่ อ ง “การทําผ้ามัด ย้อ ม” อยู่ใ นระดับ 2 คื อ ความต้อ งการร่ ว มคิ ด และ
ร่ วมตัดสิ นใจ ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่าผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนมากมีอาชีพรับจ้าง จึงไม่มีเวลาที่จะมามี
ส่ วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร เรื่ อง “ การทําผ้ามัดย้อม” เพราะการจัดทําหลักสู ตรต้องใช้เวลาใน
การจัดทํามาก ผูป้ กครองไม่มีเวลาที่จะมาเข้าประชุมได้บ่อย ๆ ต้องไปประกอบอาชีพของตนเอง
ไม่สามารถลางานได้บ่อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพจนา เทียนธาดา (2543 : ค) ได้ศึกษาการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ในระดับ ประถมศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ ไ ด้รั บ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ชุ มชนไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควรเนื่ องจากมีภารกิ จมาก และสอดคล้องกับพูลศรี ไม้ทอง
(2543 : ค) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น ในระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรี ยนที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พบว่า ชุ มชนไม่ให้ความร่ วมมือ
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเวลา นอกจากนี้ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองต้องการร่ วมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับสุ ดท้าย และอยู่ในระดับร่ วมคิดและร่ วมตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสาคร คุณชื่น (2543 : ค-ง) ได้วิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการโรงเรี ยนในการ
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า ผูป้ กครองมี
ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเสนอความคิดริ เริ่ มในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษาน้อย
1.2 ด้านจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความต้องการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” อยูใ่ นระดับร่ วมคิด และร่ วมตัดสิ นใจ ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนมากมีอาชีพรับจ้าง ขาดความรู ้ความเข้าใจ และไม่มีเวลาที่จะมาร่ วม
ในการกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิจิตรา ใสยะ (2543 : ค) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ เขตการศึกษา 8
พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย ด้านการปรับหลักสู ตรแม่บทให้เข้า
กับสภาพท้องถิ่น และผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีส่วนร่ วมในการสร้างหลักสู ตรท้องถิ่นเสริ ม
หลักสูตรแม่บท
2. การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการ
2.1 การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
“การทํา ผ้า มัด ย้อ ม” ของผูป้ กครองนัก เรี ย น โรงเรี ย นวัด กลางคลองสี่ อํา เภอลํา ลู ก กา จัง หวัด
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ปทุมธานี ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มีความ
ต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ วนมากจะเป็ น
งานที่เป็ นหน้าที่ของครู ที่จะต้องดําเนิ นการเอง เพราะส่ วนมากเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา การประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง เพียงพอของข้อมูล ซึ่งผูป้ กครอง
ทั้ง 2 ช่ วงชั้นขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล อีกทั้งไม่มีเวลาที่จะเข้า
มาร่ วมดําเนิ นการในขั้นตอนนี้ ผูป้ กครองทั้ง 2 ช่วงชั้น จึงมีความต้องการร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
“การทํา ผ้า มัด ย้อ ม” ของผูป้ กครองนัก เรี ย น โรงเรี ย นวัด กลางคลองสี่ อํา เภอลํา ลู ก กา จัง หวัด
ปทุมธานี ด้านการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม”พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนช่วงชั้นที่
1 และช่ วงชั้นที่ 2 มีความต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง “การทําผ้ามัด
ย้อม” ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานส่ ว นมากจะเป็ นงานที่ เ ป็ นหน้า ที่ ข องครู ใ นโรงเรี ย นที่ จ ะต้อ งดํา เนิ น การเอง เนื่ อ งจาก
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจ อีกทั้งไม่มีเวลาที่จะเข้ามาร่ วมดําเนิ นการในขั้นตอนนี้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะสําหรับผูเ้ กี่ยวข้องกับการร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น
เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม” ของโรงเรี ยนวัดกลางคลองสี่ ดังนี้
1. โรงเรี ยนควรให้ความสําคัญกับผูป้ กครองนักเรี ยนทุกระดับช่วงชั้นเรี ยน ควรเปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ กครองได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ข้อมูล หลักสูตรท้องถิ่นการทําผ้ามัดย้อม
2. ผูป้ กครองที่เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาต้องเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์กบั ชุมชน บุคคล
ทัว่ ๆ ไป เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น เพื่อเป็ นการชักนําชุมชนเข้ามาร่ วมในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ และการกําหนดสื่ อการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรท้องถิ่ น
เรื่ อง “การทําผ้ามัดย้อม”
3. ในการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน และผู ้ป กครองนั ก เรี ยนทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองและชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู ้
การดําเนิ นงานของโรงเรี ยนและเป็ นการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน เพื่อให้ชุมชนรั บรู ้ เพื่อขอความ
ร่ วมมือส่ งเสริ ม สนับสนุนให้การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นของโรงเรี ยน
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู หรื อ
การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความคาดหวังของครู ที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของชุมชนตามบทบาทหน้าที่ใน
การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น
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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องจักรสี ข้าว
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซื้ อเครื่ อง
จักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการ
เลื อ กซื้ อเครื่ อ งจัก รสี ข า้ ว ของโรงสี ข า้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย กลุ่ มตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใน
การศึ ก ษา เป็ นโรงสี ข า้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย จํา นวน 198 แห่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
โดยวิธีการทดสอบ t และการทดสอบ F และทดสอบความสัมพันธ์โดยวิธีเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. การวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อายุระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายผลิต มีรายได้ของตนเองระหว่าง 30,001บาท - 45,000 บาท และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อ
ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี
ข้าว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ในด้า นตํา แหน่ ง งาน ด้า นรายได้ และระดับ การศึ ก ษาให้
ความสําคัญต่อปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่ สุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากและมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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4. ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม
และจิ ต วิ ท ยา กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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.
คําสํ าคัญ
ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว โรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย
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ความสํ าคัญของปัญหา
วิวฒั นาการโรงสี ขา้ วได้เริ่ มกําเนิ ดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ได้ริเริ่ มคิดค้นเครื่ องจักร
การแปรรู ปข้าวเปลือกมาช้านานจวบจนปั จจุบนั ได้วิวฒั นาการเครื่ องจักรให้ทนั สมัยเป็ นอย่างมาก
เพื่อใช้เครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ขา้ วให้ได้ปริ มาณมากควบคู่กบั การปลูกข้าว ที่เพิ่มมากขึ้นของชาวนา
ทั้งนี้กเ็ พื่อตอบสนองความต้องการ การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ซึ่งวิวฒั นาการของเครื่ องจักร
ที่ ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีน้ ี ผูผ้ ลิ ตเจ้าของธุ รกิ จโรงสี ขา้ ว จึ งมี ความต้องการที่ จะพัฒนาปรั บปรุ ง
กระบวนการการผลิต เทคนิ คและการติดตั้งเครื่ องจักรสี ขา้ ว ที่จะทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และ
ปริ มาณการผลิ ต ที่ มี ก ํา ลัง การผลิ ต ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง เพื่ อ ให้ มี ผ ลตอบแทนกํา ไรสู ง สุ ด ดั ง นั้ น
ผู ด้ ํา เนิ น การวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้เ ครื่ องจัก ร สํา หรั บ
กระบวนการการผลิตของโรงสี ขา้ ว ที่จะทําให้เกิดกําไรสูงสุ ด
โรงสี ขา้ วจะแบ่งอกเป็ น 2 ประเภท คือ โรงสี ขา้ วที่สีขา้ วเปลือก (Paddy Husking Rice
Mill) และ โรงปรับปรุ งคุณภาพข้าว (Refining Rice Mill) ซึ่งโรงสี ขา้ วทั้งสองประเภทนี้ โดยหลักการ
เพื่ อกํา ไรสู งสุ ด แล้ว นอกจากนโยบายในด้า นการตลาด ราคาของสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ข า้ ว ไม่ ว่ า จะ
จําหน่ ายภายในประเทศ หรื อจําหน่ ายส่ งออกไปต่างประเทศแล้ว การที่จะทําให้เกิดกําไรสู งสุ ดจาก
การเปลี่ ยนวัตถุ ดิบที่ มีให้เกิ ดเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตได้จาํ นวน ปริ มาณมากนั้น จําเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อ
เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถผลิตให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป สิ นค้า ให้ได้ในจํานวน
ปริ มาณ ที่มากที่สุดต่อหน่วยวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปในกระบวนการการผลิต
สมาคมโรงสี ขา้ วไทย (2552) ได้รายงานประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ และ แนวโน้มข้าว
ไทย ในสภาวะการข้าวโลกในปี 2550 และปี 2551 ที่ในหลายๆประเทศสามารถผลิตข้าวได้ ใน
ปริ มาณที่ลดลง เช่น ประเทศไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น ซึ่งปริ มาณการผลิต
ข้าว ปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตน้อยลงอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติที่เกิดมาจากผลกระทบของสภาวะโลก
ร้ อน ปริ มาณผลผลิ ตข้าวที่ ลดลงและภัย ธรรมชาติ น้ ัน ทําให้ในหลายประเทศ เช่ น จี น เวียดนาม
ประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศแถบตะวันตก เป็ นต้น มีปริ มาณข้าวที่จาํ เป็ นต้องบริ โภคลด
น้อยลง เนื่ องจากการผลิตข้าว ปลูกข้าว ที่ได้ผลผลิตลดลงด้วยในภาวะที่มีความต้องการบริ โภคข้าวอ
เท่าเดิ มหรื อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรั บบางประเทศ แต่การผลิตปลูกข้าวกลับลดน้อยลง จึงทําให้เกิ ด
สภาวะคล้ายจะขาดแคลนในบางช่วง แม้กระทั้งในประเทศไทยเองยังเกิดภาวะข้าว ขาดตลาดและ
ราคาสู ง ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ดัง นั้น ความสามารถในการผลิ ต ของผูผ้ ลิ ต (โรงสี ข า้ ว) จึ ง ต้อ งมี
เครื่ องจักรที่ตอ้ งใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วสําเร็ จรู ปเพื่อการจําหน่าย ที่ได้กาํ ไรสู งสุ ดอีก
ทั้งเป็ นการพัฒนากระบวนการการผลิตที่ใช้วตั ถุดิบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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ทั้งนี้ในปั ญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้มีความสอดคล้องกับอุปสงค์สืบเนื่ อง ของการ
ซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย คือ ปริ มาณหรื อจํานวนในการ
เลือกซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วนั้นจะเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก การที่เกิดสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคมี
ความต้องการข้าวมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้แล้วนั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการ
บริ โภคข้าวเพิ่มมากขึ้นของประชากรโลก และจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผผู ้ ลิตต้องตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค และในเมื่อมีความต้องการบริ โภคข้าวในปริ มาณมากขึ้น ผูผ้ ลิตก็ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตสิ นค้าข้าวให้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยผูผ้ ลิตจึงต้องการเครื่ องจักรสี ขา้ วที่
จะนํามาใช้ในกระบวนการการผลิตข้าวมากเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ หรื ออุปสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับกฎของอุปสงค์ซ่ ึงหมายถึงความสัมพันธ์ แบบผกผันไปในทาง
ตรงกันข้ามระหว่างราคาและปริ มาณสิ นค้า กล่าวคือ ราคาสิ นค้าและบริ การมีระดับสู งขึ้นจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การลดลง แต่ถา้ ระดับราคาสิ นค้าและบริ การลดลงจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการการซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วของโรงสี ขา้ ว ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ต่อไปและเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ วที่จะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
และทราบว่าปั จจัยใดมีความสําคัญต่อการเลือกซื้อหรื อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าผูป้ ระกอบการโรงสี
ข้า วทั้ง นี้ ยัง เป็ นประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการการผลิ ต และพัฒ นาเครื่ องจัก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ ว
จะได้เจริ ญเติบโต และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายที่วางไว้
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อมี ความสัมพันธ์ กับส่ วนประสมทาง
การตลาด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่
1.1.1 ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและลักษณะของ
ผูซ้ ้ือ
1.1.2 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ค่านิยม การยอมรับจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ รุ่นหนึ่ง
1.1.3 ปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งงาน รายได้ อายุงานระดับ
การศึกษา และสถานภาพทางการสมรส
1.1.4 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
สิ นค้า และบริ การ
1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (4 P) ได้แก่
1.2.1 ผลิตภัณฑ์
1.2.2 ราคา
1.2.3 สถานที่จดั จําหน่าย หรื อช่องทางจัดจําหน่าย
1.2.4 ส่ งเสริ มการขาย
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงสี ขา้ ว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ใน 21 จังหวัด จํานวน 325 แห่ ง (สุ พจน์ กันต่าย ตําแหน่ง Service Engineer บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
วิศวกรรม จํากัด จากรายงานลูกค้าโรงสี ขา้ ว 21 จังหวัด ในเขตภาคกลาง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่โรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยได้จาก
การคํานวณสู ตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ที่ระดับ ความคลาด
เคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 179 แห่ง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7 ข้อ มี
รายละเอียดดังนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ระดับการศึกษา และ
สถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด และปั จจัยภายนอกและภายใน
ของลักษณะของผูซ้ ้ือที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค มีท้ งั หมด 39 ข้อ แบบสอบถาม
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จะเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จํา หน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ปั จ จัย
ทางด้านสังคม ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น
จะมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ การตอบให้
คะแนนระดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย โดยกําหนดการให้คะแนนดังนี้
ระดับความสําคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยทางด้านสังคม
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาความถูกต้องครบถ้วนของเนื้ อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิ ทธ์ครอนบักส์แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา
ระดับค่าดัชนี ความพ้อง ค่าความเชื่ อมัน่ ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยมีระดับค่าดัชนีความพ้อง เท่ากับ .84
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตด้วยสถิติ t-test ใช้ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way Anova) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
ใช้ค่า F-test และเมื่อพบความแตกต่างดําเนิ นการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Sheffe' test
และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน
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ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ดงั นี้
จากการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
โรงสี ขา้ วเป็ นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต มีรายได้ของตนเองระหว่าง 30,001 บาท - 45,000
บาท และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี
ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนบุคคลในภาพรวม
ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่ มตัวอย่างตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารและเจ้าของกิ จการ/กรรมการผูจ้ ดั การ จะให้ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่ สุด และในตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและผูจ้ ดั การโรงงาน จะให้ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันนั้น ส่ งผลต่อส่ วนประสม ทาง
การตลาดที่แตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 60,000 บาทจะให้ระดับความสําคัญ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และใน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท 30,001 บาท - 45,000 บาท และ45,001 บาท - 60,000 บาท จะให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะ
ให้ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี จะให้ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมในปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อายุงาน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่าง
กันจะไม่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันโดยภาพรวมให้ระดับความสําคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

77

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

78

ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะ
ของผูซ้ ้ือมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านสังคม กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย
และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ปั จ จัย ด้านวัฒนธรรม กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จ ัด
จําหน่าย และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ปัจจัยด้านจิตวิทยา กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย
และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสม
ทางการตลาด และส่ งผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว
ส่ วนประสมทาง
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
การตลาด
สหสั มพันธ์ ของเพียร์ สัน
ผลิตภัณฑ์
-.13
ราคา
-.05
ด้านสังคม
สถานที่จดั จําหน่าย
.21**
ส่ งเสริ มการขาย
.06
ผลิตภัณฑ์
-.11
ด้าน
ราคา
-.16*
วัฒนธรรม สถานที่จดั จําหน่าย
.13
ส่ งเสริ มการขาย
.00
ผลิตภัณฑ์
-.04
ราคา
-.05
ด้านจิตวิทยา
สถานที่จดั จําหน่าย
.15*
ส่ งเสริ มการขาย
.06
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปัจจัย

Sig.
ระดับ
(2-tailed) ความสั มพันธ์
.08
ตํ่า
.51
ตํ่า
.003
ตํ่า
.44
ตํ่า
ตํ่า
.12
.02
ตํ่า
.07
ตํ่า
.99
ตํ่า
.60
ตํ่า
.47
ตํ่า
.04
ตํ่า
.43
ตํ่า
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อ
เครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้แยกอภิปรายตามลําดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตพื้นที่เขตภาคกลางของ
ประเทศไทย คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยภายนอกและภายใน
ของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในด้านตําแหน่ งงาน ด้านรายได้ และระดับการศึกษา
ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากและปั จจัยภายนอก
และภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมาก และมีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี
ข้าวของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจํานวนเครื่ องจักรสี ขา้ วในกระบวนการผลิต ของโรงสี ขา้ วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพราะว่าโดยภาพรวมโรงสี ขา้ วได้
ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากถึงมากที่สุด และโรงสี มีความต้องการ
เพิ่มกําลังการผลิตมากถึง 83.84 % จากกลุ่มตัวอย่างโรงสี 198 แห่ง มีความต้องการใน การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตด้วยเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และในปั จจัย ด้านสังคมและจิตวิทยามีผลต่อการ
เพิ่มจํานวนเครื่ องจักรในกระบวนการผลิตรองลงมาจาก ปั จจัยส่ วนประสม ทางการตลาดเนื่ องจาก
โรงสี /ผูด้ าํ เนิ นการในโรงสี มีความต้องการข้อมูลข่าวสารสนับสนุ นจากกลุ่มโรงสี ดว้ ยกัน รวมทั้ง
ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และบริ ษ ัท ตัว แทนจํา หน่ า ยในการร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ พัฒ นา
ทดสอบเครื่ องจักรรุ่ นใหม่
ความต้องการเทคโนโลยีเครื่ องสี ขา้ ว ที่สามารถปรั บปรุ งคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพ และ
สามารถใช้วตั ถุดิบในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พบว่า โรงสี ขา้ วมีความต้องการเครื่ องจักร สี
ข้าวที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต และคุณภาพของ
ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดการสู ญเสี ยใน
กระบวนการการผลิต สามารถใช้วตั ถุดิบในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังมีความชอบใน
การทดลองเครื่ องจักรรุ่ นใหม่ๆ และเป็ นผูน้ าํ ในการใช้เครื่ องจักรใหม่ดว้ ยเช่นกัน
โอกาสในการขยายตัวทางธุ รกิ จการค้าข้าวของผูค้ า้ ข้าว โดยเปรี ยบเทียบดูความสัมพันธ์
ระหว่างการขยายกําลังการผลิตและปริ มาณการขายในประเทศและการค้าการส่ งออก เมื่อพิจารณา
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้ม ความต้องการในการขยายกําลังการผลิตของลูกค้า และปริ มาณ การ
ขายในประเทศและส่ งออกนั้นโอกาสในการขยายตัวทางธุ รกิจค้าข้าวนั้นมีมาก ซึ่ งจะดูได้จากความ
ต้องการในการขยายกําลังการผลิตมีมากถึง 83.4% และปริ มาณการส่ งออกที่มีปริ มาณ เพิ่มมากขึ้นใน
หลายๆประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมริ กา อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิ ลิปปิ นส์เป็ นต้น
ต่างแข่งขันส่ งออกข้าวสู่ ตลาดโลก ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของมิตรสัมพันธ์ ธรรมชู เชาวรัตน์
(2549) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดและปั จ จัย อื่ น ๆกับ การซื้ อ
หิ นแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดใน
การซื้ อหิ นแกรนิ ตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลางระดับ
ความสําคัญของปั จจัยอื่นๆในการซื้อหิ นแกรนิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านวัฒนธรรม อยู่
ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับการซื้อหิ นแกรนิตโดยภาพรวม
และรายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
มีความสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ของปั จจัยอื่น ๆ กับการซื้ อหิ นแกรนิ ต โดยภาพรวมมีความสําคัญ
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และรายด้าน พบว่า ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
การเมือง และด้านเทคโนโลยี ไม่มีความสัมพันธ์กนั
อรอนงค์ ฉายานนท์ (2545) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยจูงใจในการเลือกตรายีห่ ้อรถยนต์
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้รถยนต์ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุไม่
เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ของผูใ้ ช้รถยนต์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000
บาท การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผูใ้ ช้รถยนต์ในแต่ละตรา ยี่ห้อให้ความสําคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์มากเป็ นอันดับ 1 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญ
ในระดับมากรองลงมาตามลําดับ สําหรับด้านราคา มีความสําคัญในระดับปานกลาง ปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา ผูใ้ ช้รถยนต์ให้ความสําคัญด้านทัศนคติมากที่สุด ส่ วนการรับรู ้ การจูงใจ การเรี ยนรู ้ และ
บุคลิกภาพ มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ ด้านคุณลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต์ แตกต่างกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชี พ และรายได้ของผูใ้ ช้
รถยนต์ ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกตรายี่ห้อรถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษา และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ ช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการเลือกตรา ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่
แตกต่างกัน การศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยทางด้านจิตวิทยาใน การ
เลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ มีระดับความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์
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ที่สูง ปั จจัยส่ วน ประสมทางการตลาดด้านราคาเท่านั้นที่ไม่มีความสําคัญในการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์
ใน เกณฑ์ที่สูง สําหรับปั จจัยทางด้านจิตวิทยา พบว่า การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสําคัญในการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ในเกณฑ์ที่สูง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดกับการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ ด้านราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย เท่านั้น ที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเลือก ตรายีห่ อ้ รถยนต์ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านจิตวิทยากับการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต์ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั การเลือกตรายี่ห้อรถยนต์ การจูงใจ การรับรู ้ การ
เรี ยนรู ้ และบุคลิกภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ ว ควรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรสี ขา้ วให้สามารถ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตของลูกค้าได้ สามารถเพิ่มผลผลิต และสามารถปรับตั้ง ควบคุมได้อย่าง
สะดวกผูใ้ ช้งานสามารถศึกษาวิธีการใช้งานเครื่ องจักรได้ง่ายๆทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอีกทั้งเป็ นการพัฒนาเครื่ องจักรให้สามารถแปรรู ปวัตถุดิบได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่ามากที่สุด
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ วและลูกค้าผูใ้ ช้งานเองควรที่ จะมีการร่ วมมือกัน ในการ
สร้างพัฒนาเครื่ องจักรสี ขา้ วให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเครื่ องจักรสี ขา้ วให้เป็ นไปตามที่กล่าวไว้ขา้ งบนนี้
และอีกทั้งยังเป็ นการขยายโอกาสในการทําธุรกิจค้าข้าวออกสู่ตลาดโลก ซึ่งข้าวที่มีคุณภาพย่อม เป็ นที่
ต้องการของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้าคนไทย หรื อต่างชาติ ในเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ในสิ นค้าข้าว
ไทยก็ยอ่ มส่ งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาไทยรวมถึงแรงงานผูร้ ับจ้างอื่นๆด้วยซึ่ งแรงงานและผูผ้ ลิตข้าว
ป้ อนเข้าสู่ โรงสี ขา้ วจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เกิดการจ้างงานเป็ นโครงข่ายทาง
เศรษฐกิจที่เติบโตต่อไป
โรงสี ข ้า วและบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต เครื่ อ งจัก รสี ข ้า วก็ ค วรร่ ว มมื อ กับ ชาวนา ในการพัฒ นา
ปรับปรุ ง วิจยั พัฒนาการทํานา พันธ์ขา้ ว ให้มีคุณค่าคุณภาพมากยิง่ ขึ้น และควรมีการพัฒนาเครื่ องจักร
ในการทํานา เมล็ดพันธ์ เครื่ องมือเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขา้ วของชาวนา และการแปรรู ป
สิ นค้าข้าว ร่ วมกันพัฒนาให้เกิ ดโครงข่ายแห่ งความมัน่ คงของเกษตรกรชาวนา และผูค้ า้ ผูผ้ ลิต ให้
สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพป้ อนสู่ ตลาดโลก
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
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ควรทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ การ ของบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายว่ามีการบริ การ อยู่ในระดับใด
เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้ามากแค่ไหนมากน้อยเพียงใด และควรจะทําการวิจยั
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวในปริ มาณมากอีกพื้นที่หนึ่ ง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการยอมรับระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับของพนักงานภายหลังการนําระบบ ISO 9001 : 2008 มาใช้
ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด และศึกษาความสัมพันธ์การยอมรับ
การนําระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี
กรุ๊ ป จํากัด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 182
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจํานวน 30 ข้อ คือ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับซึ่ งผลจากการวัดค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน และมีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลได้จาํ นวนทั้งสิ้ น 182 ชุด คิดเป็ นร้อยเปอร์ เซ็นต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ โดยมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ .05
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บนวัตกรรมของพนักงานบริ ษทั พี.ที .จี กรุ๊ ป จํากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทําการจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านการตื่นตัว ด้านในการสนใจ ด้านการ
ไตร่ ตรอง ด้านขั้นทดลอง มีการให้ระดับกระบวนการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การให้ระดับกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมของ
พนักงานบริ ษ ทั พี.ที .จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลไม่ มีความสัมพัน ธ์ กับการให้ร ะดับ
กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านตําแหน่ งงาน ด้านอายุการทํางาน และด้านเงินเดื อน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การให้ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. กระบวนการยอมรับโดยรวมของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีอิทธิพลต่อขั้นการ
ยอมรับ เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นตื่นตัว ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ ตรอง
ขั้นทดลอง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ ขั้นยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
คําสํ าคัญ
การยอมรับระบบบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน การแข่ ง ขัน ในด้า นการทํา ธุ ร กิ จ มี ค วามรุ นแรงขึ้ นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะใน
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั ญหาการเมืองภายในประเทศ
และปั ญหาวิกฤติทางการเงินของอเมริ กา (Subprime) ซึ่งกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทัว่
โลกโดยเฉพาะบริ ษ ทั ที่ ด าํ เนิ น ธุ รกิ จ ด้า นการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจัก ร และประกอบเครื่ อ งจัก ร
โมดิฟายด์เครื่ องจักร ออกแบบระบบ PLC และซอฟแวร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิ กส์และ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป หลายบริ ษทั พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้รอด
พ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและความอยูร่ อดขององค์การ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ทาํ ธุกิจประเภทเดียวกัน
หลายบริ ษทั ก็ได้รับผลกระทบกับจากสถานการณ์เดียวกันนี้ ซึ่ งต่างก็พยามปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้น
ปั ญหาดังกล่ าวไปให้ได้ รวมทั้งบริ ษทั พี ที จี กรุ๊ ป จํากัด การปรั บองค์กรเป็ นเรื่ องใหญ่ซ่ ึ งต้อง
กําหนดเป้ าหมายและวางแผนทั้งก่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง
และหลังดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้จนนําพาบริ ษทั รอดพ้นจาก
ปั ญหาเศรษฐกิ จและก้าวไปสู่ ความสําเร็ จในการเป็ นผูน้ าํ ในด้านการผลิตงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดและสามารถทําผลกําไรอันจะนําเม็ดเงินที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุ งบริ ษทั ให้เกิดความเติบโต
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับเจ้าของบริ ษทั รวมไป
ถึงผูบ้ ริ หารในส่ วนต่ างๆในบริ ษทั ที่ จะต้องช่ วยกันพัฒนาระบบการทํางานให้ผลิ ตสิ นค้าให้ได้
มาตรฐานเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าและผลิตสิ นค้าให้ดีกว่าคู่แข่งขัน
จากระยะเวลาที่ผ่านมาการผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องจักรและ อะไหล่ อุปกรณ์ ให้กบั
ลูกค้ายังมีปัญหาในเรื่ องของคุณภาพ ของชิ้นงานที่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและในส่ วนของฝ่ าย
บริ หารได้พยายามจัดหาเครื่ องจักรที่ทนั สมัยที่มีราคาแพงๆมาใช้ใน กระบวนการผลิตของฝ่ ายผลิต
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เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพให้ได้คุณภาพของชิ้นงาน ออกมาได้มาตรฐานตรงกับการต้องการของลูกค้า
ในด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ ดีกว่าคู่แข่งขันที่มากขึ้นเรื่ อยๆ แต่ทางบริ ษทั ก็สามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับหนึ่ ง ผลจากการเติบโตและมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี และจํานวนพนักงานมีมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ทางบริ ษทั เองก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศความหลากหลายใน
การรับงานจึงมีผลต่อการบริ หารงานและการบริ การลูกค้า และประกอบกับแนวทางของลูกค้าบาง
รายได้เปลี่ยนไป โดยวางมาตรฐานของตัวเองสู งขึ้น อาจจะเนื่ องมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ได้ทาํ ให้การแข่งขันของทางลูกค้าเองที่เคยจํากัดวงอยู่ในระดับประเทศ กลายเป็ นการ
แข่งขันในระดับโลก ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจพร้อมกับการแข่งขันที่
นับวันจะทวีความรุ นแรงมาก เพื่อแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็ นระบบบริ ษทั จึงนําเอาระบบการบริ หาร
คุณภาพโดยรวมทัว่ ทั้งองค์การมาใช้ คือระบบการบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับทั้งพนักงานในสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุนให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้ทนั กับสภาวการณ์ของลูกค้า
และร่ วมแรงร่ วมใจที่จะพัฒนาปรับปรุ งการทํางานของบริ ษทั ให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาภายหลังจากการที่องค์กรนําระบบบริ หารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้บริ หารคุณภาพโดยรวมทัว่ ทั้งองค์การแล้ว พนักงานในระดับ
ต่าง ๆ เกิดการตื่นตัว สนใจ ไตร่ ตรอง และมีความพร้อมยอมรับที่จะดําเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริ หารงานแบบใหม่ขององค์กร ในระดับที่ยอมรับได้ หรื อยังมีปัญหาอื่นที่พนักงานยัง
ยอมรับไม่ได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่ยงั มีปัญหาเพื่อให้องค์กรสามารถ
ดําเนินกิจการต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเจริ ญเติบในธุรกิจต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับ การนําระบบบริ หารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริ หารงานของบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับของพนักงานภายหลังการนําระบบบริ หารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
2.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ก ารยอมรั บ การนํา ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

5
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากร
ประชากร ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจาก พนักงานทั้งหมดของ บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน
182 คนในการดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งได้แก่ พนักงานในระดับหัวหน้างาน และพนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการ
2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ได้จาํ นวน 182 คน
3.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม มีท้ งั หมด 2 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน อายุการทํางาน และ เงินเดื อน มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closes-Ended Question)
ส่ วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย
ขั้นการตื่นตัว ขั้นความสนใจ ขั้นการไต่ตรอง ขั้นการทดลองใช้ และขั้นยอมรับ เพื่อทําความเข้าใจ
ในโครงสร้าง จึงใช้คาํ ถามในลักษณะประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีตวั เลือกตามระดับการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรตามความคิดเห็น อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด (2545: 103) โดยกําหนดค่า
คะแนนออกเป็ น 5 ระดับดังนี้คือ
ระดับ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการยอมรับการยอมรับระบบบริ หารงาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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4.ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
ขั้นตอนในการในการสร้างแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตําราต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรตามระบบบริ หารงานคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
4.2 นํา ร่ า งแบบสอบถามให้ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา (Validity)
4.3 ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขข้อ บกพร่ องของแบบสอบถามตามที่ ค ณะกรรมการที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์แนะนําแล้วจึงดําเนินการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม
4.4 การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ (Validity)
นําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เที่ยงตรงในเนื้ อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี ของความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะยุทธพงษ์
กัยวรรณ์ (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนนดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
และเลือกค่าที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.6 ส่ วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.6 นํามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 : 123)
4.5 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แล้ว ไปทดลองใช้เครื่ องมือที่สร้างขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือด้วยการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดลองใช้เครื่ องมือเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try - out)โดยนําไปใช้กบั พนักงาน
บริ ษ ัท ซี . ไอ เทคโนโลยี จํา กัด ที่ อ ยู่ 111
หมู่ 10 ถนนโรจนะ อํา เภอ วัง น้อ ย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมีการนําเทคนิ คการบริ หารคุณภาพระบบมาตรฐานISO 9001:2000โดยรวม
ทัว่ ทั้งองค์การมาใช้ซ่ ึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 30 ชุด ก่อนเก็บ
ข้อมูลจริ ง เพื่อนํากลับมาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนําผลของข้อมูลที่ได้เฉพาะที่มี
การวัดมาตราส่ วนประมาณค่ามาคํานวณหาความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรของครอนบาค (Conbrach) ซึ่ ง
เรี ยกว่า “สหสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา” (α-Coefficient) ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ ให้ใกล้เคียงกับ 1 (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.84
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5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีข้นั ตอนดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อแนะนําตัว และขอหนังสื ออนุญาตโดยแจกแบบสอบถามจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผูบ้ ริ หารบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป
จํากัด เพื่อขออนุ ญาตและขอความร่ วมมือในการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
และหัวหน้างานในบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
5.2 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วแจกให้กบั พนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการและหัวหน้างานเพื่อตอบแบบสอบถาม
5.3 ผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อนําข้อมูลมาดําเนินการต่อไป
6.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
6.1 การตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่รวบรวมได้ แล้ว
นํามาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
6.2 การลงรหัสข้อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมากําหนดใส่ รหัส
6.3 การวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
6.4 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของการให้บริ การโดยกําหนดเกณฑ์ในการใช้น้ าํ หนักแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด (2545 : 103) ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย =
คะแนนสูงสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
5 −1
=
5

=
ค่าเฉลี่ย
4.20 - 5.00
3.40 - 4.19
2.60 - 3.39
1.80 – 2.59
1.00 – 1.79

0.8
ระดับการยอมรับการยอมรับระบบบริ หารงาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
รับรู ้มากที่สุด
รับรู ้มาก
รับรู ้ปานกลาง
รับรู ้นอ้ ย
รับรู ้นอ้ ยที่สุด
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7.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
7.1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7.2 สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Interential Statistics)
7.2.1 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์แบบไคร์ - สแคว Chi Square (X2)
การเสนอผลการศึกษาใช้วิธีอธิ บายความโดยวิธีการพรรณนาประกอบตารง
แสดงข้อมูลทางสถิติ
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรื อ P = 0
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริ หารงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรื อ P ≠ 0
H0: กระบวนการยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ ขั้นการยอมรับ
หรื อ B1 = 0
H1: กระบวนการยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ ขั้นการยอมรับ
หรื อ B1 ≠ 0
ผลการวิจัย
1. จากข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 182 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.90 มีอายุระหว่าง
21 -28 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.10 พนักงานส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 ทําหน้าที่ในตําแหน่งงานพนักงานระดับปฎิบตั ิ
การ จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.10 ส่ วนมากมีอายุการทํางาน 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 61 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.50 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 48 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.40
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของพนักงานบริ ษทั
พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีระดับการยอมรับระบบบริ หารงาน
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ตามมาตรฐาน ISO: 9001: 2008 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถแยกออกเป็ นแต่ละด้าน คือ
ด้านการตื่นตัว ด้านขั้นความสนใจ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ด้านความสามารถในการทดลอง
ใช้ และด้านการยอมรับ โดยพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีระดับการยอมรับระบบบริ หารตาม
มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 รายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับกระบวนการตัดสิ นใจ
ยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดโดยใช้สถิติ ไค – สแควร์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน อายุการทํางาน และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การให้
ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับกับขั้นการยอมรับ
ของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดโดยใช้สถิติ Linear Regression พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
ยอมรั บโดยรวม มีอิทธิ พลต่อขั้นการยอมรั บ เมื่ อจําแนกรายด้าน พบว่า ขั้นการตื่นตัว ขั้นความ
สนใจ ขั้น การไตร่ ต รอง ขั้น ทดลอง มี ค วามสัม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ขั้น ยอมรั บ ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 (ดังตารางสถิติต่อไปนี้)
ตารางที่ 4.1 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นตื่นตัวมีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นตื่นตัว
Constant
Shame (TOSCA)

B
2.535
.388

Std. Error
.131
.037

Beta
.617

จากตารางที่ 4.1 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นการตื่นตัว พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการ
ยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( Beta = .617) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
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ตารางที่ 4.2 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นสนใจมีความสัมพันธ์กบั ขั้นการยอมรับ
ขั้นความสนใจ
Constant
Shame (TOSCA)

B
2.005
.473

Std. Error
.130
.037

Beta
.694

จากตารางที่ 4.2 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นสนใจ พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการยอมรับ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .694) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
ตารางที่ 4.3 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นไตร่ ตรองมีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นการไตร่ ตรอง
Constant
Shame (TOSCA)

B
1.261
.641

Std. Error
.145
.041

Beta
.762

จากตารางที่ 4.3 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นไตร่ ตรอง พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการ
ยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .762) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
ตารางที่ 4.4 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นทดลองใช้มีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นทดลอง
Constant
Shame (TOSCA)

B
1.227
.685

Std. Error
.126
.035

Beta
.823

จากตารางที่ 4.4 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นทดลอง พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นยอมรับ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .823) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
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อภิปรายผล
การศึกษาการยอมรับระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 : กรณี ศึกษา
บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปประเด็นและอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ได้ดงั ต่อไปนี้
ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
จากการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป
จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิจารณาระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บจําแนกรายด้าน พบว่าพนักงานส่ วน
ต่างๆของ พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ให้ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ขั้นตื่นตัว รองลงมาคือ ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นไตร่ ตรอง
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ให้การยอมรับในด้านของการตื่นตัว
ซึ่งบริ ษทั ได้มีการนําเอาระบบบริ หารคุณภาพ ISO : 2001 : 2008 มาใช้ในการบริ หารคุณภาพ
โดยรวม และพนักงานมีความเข้าใจในขั้นตอนในการปฎิบตั ิงานตามระบบ ISO : 2001 : 2008
เมื่อได้รับการแจกคู่มือจากฝ่ ายบริ หารเพื่อนํามาศึกษาและยังมีการแสดงให้เห็นถึงการบริ หารงาน
โดยทัว่ ไปขององค์กรและพนักงานยังให้ความร่ วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการบริ หารงานไปสู่
มาตรฐานสากล ด้านขั้นความสนใจ การบริ หารงานสามารถนํามาใช้และปรับปรุ งการทํางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ ข้อกําหนดในการบริ หารงานมีความชัดเจนสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่มีการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงและเมื่อนําระบบการทํางานนี้ มาใช้แล้วมีการปรับปรุ งการทํางานได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ เกิดกาญจน์ (อ้างถึง กรกฏ รามชัยเดช, 2543 ) ศึกษาเรื่ อง “การ
สื่ อสารในองค์กรกับการยอมรับระบบ ISO 9000 ของบริ ษทั ไทย แอร์ พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิสเซส
จํากัด และบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)” พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่ามีนยั สําคัญทางสถิติและมีระดับของการยอมรับที่สูง
มาก
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั กับการให้ระดับกระบวนการยอมรับ
โดยรวมของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การให้
ระดับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า ด้า นเพศ ด้า นอายุ ด้า นระดับ การศึ ก ษา ด้า นตํา แหน่ ง งาน ด้า นอายุก ารทํา งาน และด้า น
เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรั ตน์ เกิ ดกาญจน์(อ้างถึ งใน กรกฏ รามชัยเดช, 2543)
ศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารในองค์กรกับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 ของบริ ษทั ไทย แอร์
พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)”
พบว่า 1) การศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 โดย
ที่ผมู ้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูม้ ีรายได้สูงกว่า 50,000 บาท มีการยอมรับระบบคุณภาพ
ISO 9000 ในระดับสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ 2) การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 มี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทุกแหล่งข่าวสารที่
เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 3) การสื่ อสารใน
องค์การมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แหล่งข่าว
ที่ มีความสัมพันธ์ การยอมรั บ ได้แ ก่ หัวหน้างานผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ ตรวจติ ดตามคุ ณภาพ
ภายใน เจ้าหน้าที่บริ หารคุณภาพ บอร์ ดข่าวสารข้อมูลทัว่ ไปการประชุมฝ่ าย/แผนก การปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจําบริ ษทั 4) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบ
คุณภาพ ISO 9000 อย่ามีนยั สําคัญทางสถิติและมีระดับของการยอมรับที่สูงมาก
สมมติฐานที่ 2 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับการ
ให้ระดับขั้นยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจโดยรวมมี
อิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า ขั้นตื่นตัว ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ ตรอง ขั้นทดลอง มี
ความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกับขั้นการยอมรับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของศยามล เอกะกุลานันต์ (2541) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการของผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการอยูใ่ นระดับสู ง ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านการจัดการต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความวิตกกังวล
ต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
จัดการของ ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .5695)
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารในการพิจารณา
ระดับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้

13
1) จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดให้ระดับการยอมรับ
นวัตกรรม ด้านการตื่นตัว ด้านขั้นความสนใจ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ด้านความสามารถใน
การทดลองใช้ ด้านการยอมรับ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ยังมีขอ้ ที่ควร
ได้รับการปรับปรุ ง คือ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ในเรื่ องรายละเอียดในการแก้ไขปั ญหาที่
สามารถปฎิบตั ิได้จริ ง ระบบที่จะช่วยส่ งเสริ มการทํางานให้มีระบบมากขึ้น ด้านการยอมรับ ระบบ
สามารถทําให้การทํางานรวดเร็ วและมี มาตรฐานมากขึ้น สามารถนําระบบนี้ ไปใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาในการทํางานได้ ซึ่ งบริ ษทั ควรมีการวางแผนที่ดีเพื่อจะนําระบบและกระบวนการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั องค์กรให้มากที่สุด
2) การวิจยั เกี่ยวกับระบบการยอมรับระบบมาตรฐาน ISO: 2001: 2008 จะเห็นได้ว่า
โดยรวมพนักงานส่ วนใหญ่ให้การยอมรั บระบบอยู่ในระดับมากเพราะทําให้ระบบการทํางานมี
มาตรฐานมากขึ้น สามารถพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยงแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งในแต่ละด้าน บริ ษทั สามารถนําข้อมูลมาปรับใช้ให้เข้ากับการทํางานของ
องค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึง การยอมรับระบบบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
ISO: 2001: 2008 การทําการวิจยั ในเรื่ องระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของพนักงาน
บริ ษ ัท พี . ที . จี กรุ๊ ป จํา กัด ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สามารถนํา ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปปรับใช้ในการบริ หารงานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั และควร
ทําการศึกษาบริ ษทั อื่น ๆ ที่มีการนําระบบการบริ หารตามมาตรฐานมาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบ และนํามา
ปรับปรุ งเพื่อพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
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สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
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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
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก และเปรียบเทียบตามขนาด ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จํานวน 149 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการ
เรี ยนรู พลศึ กษา ของครู ผู สอนในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษานครนายก ป การศึ กษา 2552
ประกอบดวย 3 ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ คาที
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
1.1 ความคิ ดเห็ นของครู ผู สอนสาระการเรี ยนรู พลศึ กษาที่ มี ต อสภาพการใช หลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิ จารณาเป นรายด าน พบว า การจั ดอาคารสถานที่ และแหล งวิทยาการเพื่อส งเสริ มการนํ าหลั กสู ตร
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มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.2 ระดับปญหาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ
2. การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สภาพและป ญ หาการใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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 ใชหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพ ลศึกษา
ความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปลี่ยนทางสังคม
และเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ ซึ่งในปจจุบันประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษา
ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ
เสริ มสรางสติ ป ญญา ซึ่งเปนแนวทางในการเลี้ยงชี พที่สุ จริตและเปนพลเมืองที่ มีประสิ ทธิ ภาพของ
ประเทศชาติที่ทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหา
ตางๆ ของสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวไววา การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตาม
เจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2550)
มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค
มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน ซึ่งสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางกวางไกลครอบคลุม
สถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็ม
ศั กยภาพตลอดชี วิ ต ซึ่ งจะนํ าไปสู การเป นสั งคมคุ ณภาพ ทั้ งนี้ การจั ดการศึ กษาต องอาศั ยว าผู เรี ยน
มีความสําคัญที่สุด ( กรมวิชาการ, 2544 :13)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เขามามีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับติดตาม ดูแล และสงเสริม กิจการ ของสถานศึกษาในฐานะที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรอยาง เปนทางการ ที่จะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กเยาวชนที่เปนสมาชิก ของชุมชนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ระบุไวในมาตรา 27 และ28 ว าใหคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการศึกษาตอโดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับ
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สภาพป ญหา ในชุ มชนและสั งคมภูมิปญญาทองถิ่นคุณลั กษณะอั นพึ งประสงค เพื่ อเป นสมาชิ กที่ ดีของ
ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และสาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพตอง
มุ งพั ฒนาคนให มี ความสมดุ ล ทั่ งด านความรู ความคิ ด ความสามารถ ความดี งามและความ
รับผิดชอบตอสังคม (กรมวิชาการ, 2546 : 15 ) ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนาที่ที่จะตอง
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยจะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตร กับติดตามวัดผลประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลมาใชเปนสารสนเทศ
ในการแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคําสั่ง
ที่ วก 1166/2544 กําหนดใหในปการศึกษา 2546 ใหทุกโรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ 4 และชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 และป การศึกษา 2547 เพิ่มชั้นประถมศึ กษาป ที่ 2 และ 5
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 และ 5 และใหครบทุกระดับชั้นในปการศึกษา 2548 โดยการจัดทําไดเริ่มใชหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย เปนผูเผยแพรแกโรงเรียนที่
เหลือใหจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
จากเหตุ ผลสํ าคั ญคื อหลั กสู ตรการศึ กษาของไทยที่ ใช อยู คื อ หลั กสู ตรประถมศึ กษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริม
ใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรขึ้นใหม
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
เพื่อประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
สถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต า งกั น มี สภาพและป ญหาการใช หลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพลศึกษา ตางกันหรือไม
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ตามขนาด ของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการใช ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานพื้ นที่การศึกษานครนายกตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายกและเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษามีขั้นตอนดังตอไปนี้
กลุ มประชากรได แก ครู ผู สอนสาระการเรี ยนรู พลศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษานครนายกปการศึกษา 2552 โดยเปนครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาจํานวน 237 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก ปการศึกษา 2552 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดที่
เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ TaroYamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11) ไดกลุมตัวอยาง
149 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ41คนและสถานศึกษาขนาดเล็ก10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามสภาพและปญหาการ
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพลศึกษาของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายกปการศึกษา 2551 ประกอบดวย 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในกาทํางานและขนาด
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษา
นครนายก มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสภาพ และ
ปญหาการใชลักสูตรการกศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
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เปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของพวงรัตน ทวีรัตน (2538: 114 -115) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเปน
5 ระดับ ความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยสุด
2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
โดยมี เ กณฑ ใ นการแปลความหมายของระดั บ สภาพและป ญหาการใช หลั กสู ตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา โดยนําคะแนนเฉลี่ย ( X )
ที่ ไ ด นํ า มาเที ย บกั บ เกณฑ น้ํ า หนั ก คํ า ถาม เพื่ อ หาค า ระดั บ ความคิ ด เห็ น 5 ระดั บ ดั ง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100)
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช2544 ของครู ผู ส อนสาระ การเรี ย นรู พ ลศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานพื้นที่การศึกษานครนายก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนา
เครื่องมือที่ใ ชใ นการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย มีขั้นตอนการสร างเครื่ องมือและการหาคุณ ภาพ
เครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือและการสรางแบบสอบถาม
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตใหครอบคลุมเนื้อหา เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล จํานวน 65 ขอ
3. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาใหถูกตองสมบูรณ
4. นําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาของแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (ContentValidity) โดยพิจารณาขอความในแบบสอบถาม
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วามีความตรงตามเนื้อหาสาระครอบคลุมเพียงใดโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา .05
6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีครอนบาค
(นภาพรรณ จิตตกระจาง, 2543:67) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห
แบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การเก็บ
รวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขออนุญาตเก็บเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูและพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ส ง หนั ง สื อ ถึ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครนายกเพื่ อ ขออนุ ญ าต
เก็บขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
สถิติที่ใชในการวิจัย
(1) หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค
(2) หาความถี่ของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (Percentage)
(3) วิเคราะหระดับสภาพและปญหาโดยใชสถิติ
1) คาเฉลี่ย ( X )
2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(4) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษา
นครนายก วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t -test independent)
ผลการวิจัย
1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขต พื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา การจัดอาคารสถานที่และแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.2 ระดับปญหาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ
2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษานครนายก จํ าแนกตามขนาดของสถานศึ กษา พบว า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ก าร
ใชหลักสูตร โดยรวมไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการใช หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
มีประเด็นที่จะอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพการใชหลักสูตรที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก การจัดอาคาร
สถานที่ แ ละแหล ง วิ ท ยาการเพื่อ ส ง เสริ ม การนํา หลั ก สูต รไปใช รองลงมาคื อ การวางแผนการ
ใชหลักสูตร ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับการจัดอาคารและสถานที่และแหลงวิทยาการ
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตร ไปใชซึ่งเปนงานที่เห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการสอนนอย
ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในเขตพื้นที่การศึกษานครนายก มีระดับการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาจํานวน 96 คน
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คิดเปนรอยละ 64.4 จึงใหทําใหระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการใชคูมือประกอบหลักสูตร
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือการจัดเตรียมบุคลากร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การบริการสื่อและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการวางแผนที่ดีแตยังขาดการ
สนับสนุนทางดานบุคลากร จากปญหาที่ไดทําการสํารวจ พบวา ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสถานศึกษา
เปนปญหาระดับตนๆ โดยครูตองทําการสอนหลายวิชาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหปญหาการนิเทศและ
ติดตามผลการใชหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และยังพบวาสถานศึกษาประสบปญหาขาดครูที่ตรงกับสาขาวิชา
พลศึกษา จึงทําใหการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนอยลง
การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิเวศ คิดยาว (บทคัดยอ,2542) ทําการวิจัยเรื่องความตองการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
โรงเรี ยน ของครู ผู สอนเกี่ ยวกั บงานวิ ชาการภายในโรงเรี ยนขยายโอกาส ทางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
มีความตองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย คาวัตถุ (2545: บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชา พลศึกษาไปใชในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใชใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใช
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของครูผูสอนวิชาพลศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ดานการใชวิธีสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร และดานการจัดปจจัยและสภาพตางๆภายในโรงเรียน แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา
สถานศึกษาประสบปญหาขาดครูที่ตรงกับสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมสถานศึกษาครูผูสอน 1 คนตองสอน
หลายวิชา ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาที่ควร และ ขาดวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมา
ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียน ขาดการสนับสนุนใหครูผูสอนใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ
ในการวัดประเมินผล
ขอเสนอแนะ
1. การใช คู มื อประกอบหลั กสู ตรมี ป ญหาเป นลํ าดั บแรก เป นเพราะสํ านั กงานเขตพื้ นที่ ให
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรบอยครั้ง ในการใชหลักสูตรอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงเสนอ ใหผูบริหาร
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สถานศึกษาจัดใหความรูเกี่ ยวกับการใช หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น และมี ระยะเวลาในการปรั บปรุงหลักสูตร
ที่แนนอน
2. จากขอเสนอแนะในคําถามแบบปลายเปด พบวา สถานศึกษามีปญหาการขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะครูสอนวิชาพลศึกษา จึงเสนอแนะใหผูบริหารจัดอบรมใหครูผูสอนที่ไมจบ พลศึกษาโดยตรงเขา
อบรมการสอนวิชาพลศึกษาเพิ่มเติม และเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญทางพลศึกษามาชวยอบรมใหกับ
ครูผูสอน เพื่อลดปญหาดังกลาวไดในระยะหนึ่ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตอไป
2. ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อใชครบทุกชั้น เพื่อใหรูเนื้อหา กิจกรรม ของการ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบ
ตามขนาดของโรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
โดยการกําหนดขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป และสุมตัวอยางโดยการแบงชั้นภูมิ
ตามขนาดของโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางรวม 163 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา (t –test)
ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสถานที่อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวก รองลงมาคื อ ด า นการวั ด ผลประเมิ น ผล ด า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและ
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอน ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกัน มีสภาพการ
จัดการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ดานตางๆ สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปลี่ยนทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ ซึ่งในปจจุบันประเทศ
ตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม
สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเสริมสรางสติปญญา ซึ่งเปนแนวทางในการเลี้ยงชีพที่สุจริต
และเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติที่ทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาตางๆ ของสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวไว
วา การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมี ความสุข ตามเจตนารมณ ของแผนการศึ กษา ศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรมแหงชาติ ระยะที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2550) มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม
ที่พึงประสงค มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของ
การพัฒนา โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ และชวยใหคนเหลานั้นมีชีวิตที่
ดีขึ้น การศึกษาจึงชวยทําใหเกิดความเจริญในสังคมและประเทศชาติ ทําใหคุณภาพของคนในชาติมี
การพัฒนาคุณภาพมากขึ้นดังจะเห็นไดจากรัฐบาลมีการจัดตั้งเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาไว
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สูงมาก เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษา การศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาบุคคล
เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ปญหาการวางงานและในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหระบบ
การพัฒนาของประเทศไทยไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่เพราะเมื่อนักเรียนที่จบการศึกษาออกมา
มีความรู ความสามารถ แตไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดทําใหเกิดความ
ทอแท ความเครียด ทํางานไดไมเต็มที่และสงผลกระทบตอสุขภาพทําใหสมรรถภาพของรางกาย
เปลี่ยนแปลงเกิดภาวะโรคตางๆ ขึ้นเป นปญหาที่ตองใหความสําคัญในการแกไขอยางเรงดว น
โดยจะเห็นไดจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนน
พัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดทางดานความรู (IQ) และใหผูเรียนมีสมรรถภาพรางการสมบูรณ
แข็งแรง มีพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณและสังคมที่ดีดวย
จะเห็นไดวาการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคคลโดย
ขบวนการทางการศึกษานั้น สิ่งที่เปนองคประกอบสําคัญก็คือ หลักสูตรที่ดี ผูสอนมีความรูในเรื่อง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน มีอุปกรณการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ นักเรียน
มีความพรอมที่จะเรียน ปจจัยดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทําใหคุณภาพ
ทางการศึกษาลดลงทันที การพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญ ที่ชวยใหบุคคล
ไดมีการพัฒนาในสิ่งตางๆ อยางครบถวน มีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา ฉะนั้นการทําใหวิชาชีพพลศึกษาสามารถบรรลุจุดหมายปลายทาง จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับวิชาชีพในสายอื่น ๆ
ดังนั้นในระบบการเรียนการสอนของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทหนาที่และความสําคัญ
เนื่องจากเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถภาพทางรางกายที่สมบูรณ แลวยังเนนรวมไปถึงการใช
ประสบการณในการแกไขปญหาไดอยางดี เปนการเรียนที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้วิชาพลศึกษายังสอนให
ผู เ รี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ที่ จ ะเป น ผู มี สุ ข ภาพเรี ย บร อ ย เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ
มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น และมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของประเทศชาติ ตอไปรัฐบาลควรตระหนักและ
เห็นความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคลากรที่มี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงไดมีการบรรจุ
หลั ก สู ต รวิ ช าพลศึ ก ษาไว ใ นหลั ก สู ต รของตารางเรี ย นตั้ ง แต ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา เพราะเปนวิชาที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง ทําใหรูจัก
วิธีการสงเสริม สุขภาพเพื่อความยืนยาวของชีวิตและกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
คุ ณ ภาพของประชากรในประเทศเป น ตั ว บ ง ชี้ ที่ สํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ว า ประเทศใด
เจริญกาวหนามากนอยเพียงใด ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมโลกและ
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การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุงยากและซับซอนขึ้นการตอสูดิ้นรนแขงขันกันในสังคมและเศรษฐกิจทําใหประชาชนเจ็บปวยดวย
โรคที่เกิดจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม เชน โรคเครียดและโรคที่เกิดจากการขาดการ
ออกกําลังกายมากขึ้นกวาในอดีตและมีแนวโนมจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากประชาชนในประเทศยัง
ไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง วิชาพลศึกษาจึงเปนสาระการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนา
ประชากรโดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน สงเสริมพัฒนาและการบริหาร
จัดการชีวิตเพื่อดํารงสุขภาพที่ดี อันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตที่สมดุลทั้งทางรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณซึ่งเปนองคประกอบของการมีสภาวะทางสุขภาพที่สมบูรณ
(กระทรวงศึกษาธิการ.2545)
เยาวชนเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติอยางแทจริง หากเยาวชนขาด
การออกกําลังกายมีสุขภาพไมแข็งแรง ก็จะสงผลกระทบถึงการเจริญเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ
ไมได ดังนั้นการออกกําลังกายและกําลังใจ การกระตือรือรน การพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ตองควบคูไปกับการมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ รัฐบาลจึงไดคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนา
สุขภาพพลานามัยทั้งทางรางกายและจิตใจของเยาวชนมาโดยตลอด
ถ า หากเราทราบสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนก็ จ ะทํ า ให เ ราสามารถที่ จ ะพั ฒ นา
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไปไดอยางถูกทาง สภาพการจัดการเรียนการสอน
พลศึกษาตองศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหวิชาพลศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร
ในสวนของการสอน หลักสูตรจะมีความสําคัญมาก เพราะถาหากผูใชหลักสูตรไมมีความเขาใจ
หลักสูตรก็จะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามวัตถุประสงค การใชหลักสูตรตองมีการ
แนะนํา การวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรอยูตลอดเวลา และครูผูสอนก็มีความสําคัญ ไมนอย
ไปกวาหลักสูตรเชนกัน ครูผูสอนจะตองมีความรู ความชํานาญในเรื่องของการสอนพลศึกษา และมี
การจัดกิจกรรมตางๆ ไดสอดคลอง มีอุปกรณตาง ๆ สนองความตองการของเด็กไดอยางพอเหมาะ
ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการพัฒนา รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลที่ตรงตามหลักสูตร และสิ่งสุดทายที่
จะขาดไปไมไดก็คือ การสนับสนุนและสงเสริมจากผูบริหาร ก็จะทําใหครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยูในโรงเรียนกบินทร
จริยาคม ซึ่งอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสถานศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 เพื่อที่จะนําไปเปนแนวทางในการ
เสนอตอผูบริหารในการจัดการศึกษา รวมทั้งใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไปในอนาคต
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โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
โรงเรี ย นที่ มี ข นาดต า งกั น มี ส ภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ผู ส อน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ตางกัน
หรือไม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือครูผูสอนสาระการ
เรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยเปนครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา จํานวน 276 คน
2. กลุ มตั วอยางที่ใช ในการวิ จั ยได แก ครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาปราจี น บุ รี กําหนดขนาดกลุมตัวอย าง ซึ่งไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาด
ที่เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11)
ไดกลุมตัวอย าง 163 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ 54 คน และสถานศึกษาขนาดเล็ ก
109 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อถาม สภาพ การจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ซึ่งแบบออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ
ขนาดของโรงเรียนที่สังกัด
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ดาน
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โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Ratting Scale) ของลิเคอรท (Likert) ซึ่งน้ําหนัก
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยนําคะแนน
เฉลี่ย ( X ) ที่ไดนํามาเทียบกับเกณฑน้ําหนักคําถาม เพื่อหาคาระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100)
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51. - 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การสร า งเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ขอหนังสือจากที่ทําการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําไปขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล นํา
หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตที่ ไ ด เ สนอผู บ ริ ห ารในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมนําเรียนวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารไดแจงบุคลากรครูใหความรวมมือในการดําเนินงาน เก็บรวบรวม
ขอมูล ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกใหโดยตรง และนัดหมายการเก็บรวบรวมกลับคืนมา
สํ า หรั บ ครู พ ลศึ ก ษา ซึ่ ง อยู ใ นแต ล ะส ว น/ฝ า ยนั้ น ผู ศึ ก ษาได ฝ ากให พ นั ก งานธุ ร การเป น ผู แ จก
แบบสอบถามให และนัดหมายการขอรับแบบสอบถามกลับคืน หากไมครบก็ดําเนินการติดตามจาก
ฝายธุรการของแตละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
จนครบทุ ก ชุ ด รวม 163 ชุ ด เมื่ อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถามแล ว พบว า มี
แบบสอบถามชุด ชุดใดไมสมบูรณ จะนํากลับไปใหผูตอบแบบสอบถามตอบใหมจนสมบูรณทุกชุด
และนําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษา
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
การจัดกระทําขอมูล
(1) ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด
(2) ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
(3) นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
(1) หาความถี่ของขนาดกลุมตัวอยาง (Percentage)
(2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยใช
สถิติโดยใชสถิติ
1) คาเฉลี่ย ( X )
2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(3) ทดสอบสมมติ ฐานเพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต างของกลุ มตั วอย าง 2 กลุ ม
วิเคราะห t – test Independent
ผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป น รายข อ พบว า ด า นที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด า นสถานที่ อุ ป กรณ แ ละ
สิ่งอํานวยความสะดวกรองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอนตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีการ
จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้

84

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรีในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
ยังใหความสําคัญดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูระดับปากนกลาง แตใหความสําคัญในการจัด
สถานศึกษา มีอุปกรณการสอนพลศึกษาที่เพียงพอ และสนับสนุนและสงเสริมงบประมาณในการ
ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ส อนพลศึ ก ษา ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า ผู บ ริ ห ารของท า นสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม
งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง สถานที่ ส อนพลศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ สะอาด โปธายะ (2545) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอแมริม จังหวัดเชี ยงใหม ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรีย น
ประถมศึ ก ษา ด า นการเตรี ย มการสอน พบว า ครู ผู ส อน มี ก ารกํ า หนดจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู
ครอบคลุมเนื้อหา ความรูตามหลักสูตรพบวา มีการสอนอยางเปนขั้นตอน มีการทดสอบ ปจจัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา คือการที่ผูปกครองและคณะครูใน
โรงเรียน ใหความรวมมือและใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพลศึกษาสนับสนุนคือ อาคาร
พลศึกษา ความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรี ยนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับสื่ออุปกรณนั้นครูผูสอนและนักเรียนมีความเห็นที่สอดคลองกัน
ดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครู
มีความรู และมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆที่เหมาะสมกับเนื้อหานอยครูมีความรูและความ
เขาใจในการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในดานสังคม ครูวัดผล
โดยใช แ บบทดสอบความรู แ ละวั ด ผลโดยแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของอุดมศักดิ์ ภิรมย. (2547: 25-26) ; อางจากในแนนซี่ Nancy. 1992: 3857 – A ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความเขาใจในการใชหลักสูตรพลศึกษาในชีวิตจริงของครูพลศึกษา พบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความมั่นใจตลอดเวลาในกระบวนการนําหลักสูตรใหมไปใช ซึ่งจากการศึกษาพบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความมั่นใจตลอดเวลาในกระบวนการใชควรฟงเสียงครูบางเพราะสิ่งที่ครูตองการไดแก การยอมรับ
นับถือ การมีอิสรภาพและเสถียรภาพในการทํางาน ตลอดจนตองการเวลาและการสนับสนุน
ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูใหความสนใจ
นั ก เรี ย นอย า งทั่ ว ถึ ง น อ ยไป โดยเฉพาะโรงเรี ย นขนาดใหญ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของอาคม แกวเอียด ( 2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการเรียนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลาม ในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ผลการวิ จั ย พบว า ป ญ หาด า นครู ผู ส อนวิ ช าพลศึ ก ษา
คือ ความสามารถในการสาธิตกิจกรรมทุกๆอยางใหนักเรียนดูได ความสามารถในการตัดสินกีฬา
ของครูพลศึกษา ครูพลศึกษาสามารถเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียนได ความตั้งใจในการสอน

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

85

ของครูพลศึกษาและการเอาใจใสนักเรียน ความสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา ในการสอนของครู
พลศึก ษา ครู พลศึ ก ษาจํ า เป น ต องมีวุ ฒิ ห รือ ความรูทางพลศึ ก ษาด า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล
ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากพบว า ครู วิ นิ จ ฉั ย ผลการวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ ทราบจุ ด เด น จุ ด ด อ ย
ของผู เ รี ย นแต ล ะคนและสอนเสริ ม แก ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นได ช า ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
อาคม แกวเอียด ( 2544) อีกเชนกันที่พบวา ปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษา นักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษาอยูในระดับมาก คือ นักเรียนมี
ความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หนังสือและคูมือประกอบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา สวนปญหาดานอื่นๆ มีปญหาอยูในระดับนอยสวนโรงเรียนขนาดใหญมีผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
โดยเฉพาะ มีเวลาในการปฏิบัติงานแนนอน จํานวนครูมีมากจึงทําใหการปฏิบัติงานไดมากกวา
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ยสภาพการจั ดการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู พลศึ กษาของครู สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํามาใชดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนพลศึกษา ดังนี้
1. ครู ผู สอนควรให ความสํ าคั ญทางด านการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให มากขึ้ น
โดยผูที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสนับสนุนดานการสงเสริมงบประมาณในการจัดสถานที่ อุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานศึกษาใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนลําดับแรกอยูแลว และพัฒนา
บทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษา และมี การประเมินผลและติดตามอยางต อเนื่อง ซึ่ งโดยรวมมือจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. สถานศึกษาควรจัดอบรมการใชและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษา ให แก ครู ผูสอน เพื่อใหครูผูมีมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา
ส งเสริ มให ผู เรี ยนมี ส วนร วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย างเต็ มที่ และความสนใจนั กเรี ยน
อยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงปจจัยทีมีผลตอการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดวา
เพราะเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนางานดานการสอนใหสามารดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาภาระงานของครูผูสอนพลศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ
และศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกบินทร
จริยาคม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 60 คน จํานวน 2 หองเรียนๆละ
30 คนโดยใชวิธีสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก แยกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาปลายเปด และแผนการจัดการ
เรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ป กติ แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร และแบบวั ด เจตคติ ต อ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ หาค า เฉลี่ ย X ค า เบี่ ย งแบน
มาตรฐาน S.D. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t –test
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการสอนโดยใช
ปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 ttest(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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ความสําคัญของปญหา
คณิตศาสตรนับวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและเรียนรูเทคโนโลยี คณิตศาสตร
เปนวิชาที่ฝกกระบวนการคิด ฝกการแกปญหา ชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนที่
สมบูรณ ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค มีระบบระเบียบใน
การคิดมีการวางแผนในการทํางาน เปนวิชาที่สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของ
ผูเรียน และรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาและแขงขัน
กัน ในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงทําใหการ ศึกษาเขามามีบทบาท
ตอชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น เนื่องจากการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐานในการดํารงชีวิต
สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายไวอยางชัดเจนวา “ผูเรียนจะตองมีทักษะ กระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิ ตศาสตร วิ ทยาศาสตร ทั กษะการคิ ด การสร างป ญญาและทั กษะในการดํ าเนิ น ชี วิ ต”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:4) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาวไวอยาง
ชัดเจนในมาตรา 23 ขอ 4 วา “การจัดการศึกษานั้นจะตองเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในทาง
คณิตศาสตรจากขอความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แสดงใหเห็นวา ในการจัดการศึกษาทางคณิตศาสตรจะตอง มุงให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งในดานเนื้อหา ความรู ควบคูไปกับการฝกดานทักษะและกระบวนการ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร
ป การศึ กษา 2544-2545 พบว า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร ของนั กเรี ยนทั้ งประเทศ
มีคาคอนขางต่ํา โดยนักเรียนมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 51.57 และ 52.28
ตามลําดับ ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542)
ในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่ใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
ความแตกตางระหวางบุคคล ในการแกปญหาปลายเปดจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรู
บางประการที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม จากการที่มีคําตอบเปดกวาง แมวาจะมี ผูหาคําตอบ ของ
ปญหาไดแลว นักเรียนคนอื่นก็ยังมีโอกาสหาคําตอบอื่น ๆ ไดอีก รวมทั้งทาทายใหมีการแสวงหาวิธีการ
ใหมในการหาคําตอบ เปนความใหมในกระบวนการของการหาคําตอบของปญหา ซึ่งตอง บูรณาการ
ความรูที่มีมากอน ทักษะ และวิธีการคิดเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังเปดโอกาส หนักเรียน สรางปญหาขึ้น
เองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปญหาเริ่มตน และขยายปญหาจากปญหาเดิมเบกเกอร (Becker,1990:17)
เชื่ อว า การสอนโดยใช ป ญหาปลายเป ดมี ประสิ ทธิ ภาพสู งในการส งเสริ มการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร
ซึ่งนักเรียนจะคนหาดวยความสนใจ ในขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรจากการสํารวจ
ศึกษาไดดีขึ้น การสอนแบบปลายเปดมีประสิทธิภาพในการผลักดันนักเรียนเขาสูหัวใจของกระบวนการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติ
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่ตั้งใจ และเพื่อเปนการแกปญหาที่ผูเรียนประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ผูวิจัยมีความสนใจที่จะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ในการศึกษาครั้งนี้
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การสอนโดยใชปญหาปลายเปดจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเจต
คติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาการสอนตามปกติหรือไม

90

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ
2. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กลุมตัวอยากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนกบินทรจริยาคม ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน
รวม 60 คน
1. สุมหองเรียนโดยวิธีจับฉลาก 2 หองเรียน จากหองเรียนทั้งหมด 4 หอง
2. สุมกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีจับฉลากหองเรียน 2 หองแลวแบงเปนกลุม
ทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง เพื่อทําการทดลอง
3. ทําการทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. ดําเนินการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปญหาปลายเปดตามแผนการสอนที่ผูวิจัย สรางขึ้น
5. เมือเสร็จสิ้นการสอน ทําการสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ฉบับเดิม
6. ตรวจผลการสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
จากนั้น นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ การสอน
โดยใชปญหาปลายเปดสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3ไดรับการสอนโดยใชปญหา
ปลายเปดอยูในระดับมาก
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ที่ มี ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอน
ตามปกติ ผูวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้
จากการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ที่ มี ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ ปรากฏ
วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการสอนแบบปญหาปลายเปดเปนการสอน ที่ใชปญหาที่สรางขึ้นใหมี
คําตอบที่ถูกตองไดหลายคําตอบ มีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับแนวคิด มุมมองของนักเรียนที่มีตอ
ปญหานั้น ดังนั้นเมื่อนักเรียนหาคําตอบไดแลว นักเรียนจึงตองแสดงเหตุผลอธิบายแนวคิดที่มาของ
คําตอบ เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง ตลอดจนนักเรียนไดวิเคราะหปญหา และสรางเหตุผลหรือ
หาเหตุผล มาอภิปรายเพื่อสนับสนุนความคิดแนวทางการแกปญหาของตนเองซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับการวิจัยของ ปานจิต รัตนพล (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชปญหาปลายเปดที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 110 คน ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
รอยละ 50 และมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Luo และ Chen (2004: 1-5) ไดทําการศึกษาผลของการใช
ป ญ หาปลายเป ด ในวิช าคณิ ต ศาสตรใ นเรื่ อ ง เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต ในประเทศจีน โดยใช ป ญ หา
ปลายเปดในการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของจีนซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 7 ป และมีการเปรียบเทียบ ผลที่ไดระหวางนักเรียนที่ระดับความสามารถสูง ปานกลาง
และต่ํา ซึ่งพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนที่มีความสามารถสูง
จะสามารถทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร ไดเพิ่มสูงมากที่สุด ในขณะที่นักเรียนอีกสองกลุมจะมีระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในปแรก แตเมื่อนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดตอไปอยาง
ตอเนื่อง พบวา ระดับคะแนนและความ สามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนสองกลุมหลังเพิ่มขึ้น
อยางเปนที่นาพอใจ จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 194 คน พบวามีนักเรียน
รอยละ 85 มีความพอใจในการเรียนเรขาคณิตและพีชคณิตโดยการใชปญหาปลายเปดนอกจากนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนไดพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องจากการเรียน
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โดยใชปญหาปลายเปด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่1 โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการแก ป ญหา เจตคติ ท่ีดี ต อวิ ช า
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาค 101 คณิตศาสตร 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปดรวมกับกระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของ
โพลยา และแก ป ญ หาที่ เ ป น พลวั ต เป น กรอบความคิ ด ในการสร า งคํ า ถามกระตุ น ให นั ก เรี ย น
แกปญหาอยางเปนระบบ เพิ่มเติมดวยการขยายปญหาและบันทึกดวยการขยายปญหา กลุมตัวอยาง
ที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จํานวน 95 คน ผลการวิจัย
พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยการแกปญหาปลายเปด มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 ผลการประเมินความ สามารถในการแกปญหา ของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
สามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาคอนขางต่ํา หลังจากการทดลองพบวาในนักเรียน
สวนใหญสามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาไดเองอยางอิสระ และพฤติกรรมการ
แกปญหาทุกดานของนักเรียนอยูในระดับดี และดีมาก และผลการประเมินเจตคติหลังเรียน พบวา
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค
101 คณิตศาสตร 1 ของนักเรียนกลุมทดลองกับเกณฑปกติของโรงเรียน โดยการทดสอบคา Z
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นตามเกณฑ ป กติ ข องโรงเรี ย น ด า นเจตคติ ต อ การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีเจตคติอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Groot (1999: Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใชปญหาปลายเปดในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 12 โดยในการทดลองนั้นจะใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดที่เนนใหมี
การสื่อสารกันระหวางนักเรียนดวยกันในการแกปญหา และกระตุนใหนักเรียนแกปญหาโดยใช
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการหาคํ า ตอบ ผลการทดลองพบว า ป ญ หาปลายเป ด นั้ น สามารถเพิ่ ม
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหา รวมถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี อินทรประสิทธิ์และคณะ (2547 ) ไดทํางานวิจัยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดยใช
ปญหาปลายเปดโดยการวิเคราะหโปรโตคอล และสรางโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยการ บรูณาการปญหาปลายเปด กับยุทธวิธีเมตะค็อคนิชั่นโดยที่งานวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายเปนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 24 คน และนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น 24 คน โดยผู วิ จั ย ได แ บ ง กลุ ม เป า หมายเป น คู ๆ และให ก ลุ ม เป า หมาย
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ทํากิจกรรมการแกปญหาปลายเปด โดยในระหวางการแกปญหา ครูผูชวยการวิจัยทําการบันทึก
เกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาดั ง กล า ว และทํ า การบั น ทึ ก วิ ดี โ อ และบั น ทึ ก เทปตลอดการทํ า กิ จ กรรม
ผลการศึกษาพบวา ปญหาปลายเปดเปนสถานการณที่เหมาะสม ในการสงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวนการแก ป ญ หาแบบมี ค วามตระหนั ก ในการคิ ด และในการสร า งโมเดลการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
ในหองเรียน ความเชื่อและประสบการณเดิมของครูและนักเรียน เนื่องจากการศึกษาพบวาปจจัย
ดังกลาวมีอิทธิพลตอกลวิธีการสอนของครูและยุทธวิธีการแกปญหา ของนักเรียน
ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
มีระดับมากกวาระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ นั้นอาจ
เปนเพราะการสอนโดยใชปญหาปลายเปด นั้นมีความสําคัญ ที่ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน
และแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในบทเรียน กิจกรรมที่
เกิดจากปญหานั้น ซึ่งจะเห็นวานักเรียนมีระดับเจตคติในการทําการบานคณิตศาสตรอยูในระดับนอย
แตเมื่อหลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดพบวานักเรียนมีเจคติในขอนี้เพิ่มขึ้นแสดงวา การ
สอนโดยใชปญหาปลายเปดที่ผูเรียนสามารถสรางแนวคิดใหมที่เปนของตนเองขึ้นมาได และยังชวย
พั ฒ นาทั กษะการให เหตุ ผลและการสื่ อสารของนั กเรี ยนซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ Chorney
(1998: Abstract) ไดทําการศึกษา ความคิดระดับสูงโดยผานกระบวนการใชโจทยปญหาปลายเปด
ของนักเรียนเกรด10 โดยใชเวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 เดือนในการใหนักเรียนแกโจทยปญหา
ปลายเปด และใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการบันทึกเทปเสียง และวิดีโอ พรอมทั้งการสังเกตของ
ผูสอนเพื่อวิเคราะหการแกปญหาของนักเรียน ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในดาน
ความคิดสรางสรรค การแกปญหาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเจตคติที่ดี ตอวิชาคณิตศาสตร
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใชปญหาปลายเปดนั้นสามารถพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดหลายดาน เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมถึง
เพิ่มเจตคติ ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยปญหาปลายเปดมากกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ ดังนั้นครูผูสอนที่ทําการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได ซึ่งจะทําใหนักเรียน
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มีวิธีการคิดที่หลากหลาย หาคําตอบไดดวยหลายวิธี มีเหตุและผลในการใหคําตอบ ซึ่งจะทําใหวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาศึกษา แตเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมาก
และจั ด เตรี ย มสื่ อ การสอนที่ ห ลายรู ป แบบ อาจทํ า ให ผู ส อนมี ค วามยุ ง ยากในการสอนมากขึ้ น
ดังนั้นครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกเนื้อหา
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชานักเรียนคนอื่นๆ
ผูสอนควรใหเวลามากขึ้นและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ
กับวิธีการสอนแบบปกติ
THE COMPARISON TO LEARNING ACHIEVEMENT IN SOCIAL, RELIGIOUS
AND CULTURAL STUDY OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS TAUGHT
BY YONISOMANASIKARN AND TRADITIONAL METHODS
สุรินทร สรอยมณี อุษา คงทอง และแสน สมนึก
Surin Srueymanee, Usa Kongthong, and Saen Somnuk
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
โยนิโสมนสิการ กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติหลังการทดลอง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียน
อนุบาลกบินทรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2
หองเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 30 คน รวมจํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 60 คน แบงสุมเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในกรวิจัยไดแก
แผนการจั ดการเรี ยนรู ตามแนวโยนิ โสมนสิ การ และ แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และคาที (t – test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กอนเรียน
ของนักเรียน ในกลุมที่สอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ
ไมแตกตางกัน
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย นหลั ง จาก
ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
คําสําคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสําคัญของปญหา
การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนและสังคม และเปนกุญแจสําคัญที่จะ
ชวยพัฒนาและแกปญหาความขัดแยงปญหาตางๆ รวมทั้งความไมเขาใจกันและกันในสังคม ดังนั้น
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหกับคนในสังคมไดมีความรูในระดับใกลเคียงกันและสูงขึ้นจึง
เปนภารกิจที่สําคัญที่ทุกคนตองตระหนัก ยิ่งในสภาพปจจุบันที่กําลังจะกาวเขาสูโลกศตวรรษที่ 21
ชัยวัฒน ถิระพันธุ (2537:59) กลาววาเปนโลกของความรูเพราะความรู เปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับ
ความกาวหนา และการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ทุกคนตองหาความรูในการพัฒนาตนเองใหทันกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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แตการจัดการศึกษาที่ผานมา สมชัย วุฒิปรีชา (2535:8) มีความเห็นวานักเรียนคุนเคยกับ
การนั่ ง ฟ ง อ า นตามที่ ค รู บ อก เมื่ อ บ า นเมื อ งมี เ หตุ ก ารณ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น จึ ง ขาดความรู ที่ จ ะคิ ด หา
ชองทางแกไขปญหาได ทั้งนี้เนื่องจากความรูที่ผูเรียนไดรับจะเปนความรูจากครูบอก ผูเรียนไมได
พัฒนาความคิดของตนเทาที่ควร ในขณะเดียวกันถายอนกลับไปพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉ บับ ก อ นๆ จะพบว า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มากกวา การพั ฒ นาคน ปญ หาตา ง ๆ
จึงตามมา และเปนปญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจาก คนไมมีคุณภาพ ขาดความรู ความสามารถทางการ
คิด ที่เรียกวา คิดเองไมเปน ทําไมเปน แกปญหาดวยตนเองไมได จากเหตุนี้เอง เปนผลใหการ
ดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
มีวัตถุ ประสงค ห ลัก คือ เน น การพั ฒ นาคน มุ งใหคนมีทั้ง ความรู แ ละคุณ ธรรม คื อทั้ง เกง และดี
เพื่อใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเปาหมายดังกลาวจึงไดรับการพิจารณา
และถูกกําหนดลงในแผนงานหลักที่ 2 ของพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยมุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากอดีตที่เนนเฉพาะการถายทอดเนื้อหาวิชาไปเปนเนนการให
ผูเรียน ไดพัฒนาดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ในเรื่องการคิด และการสอนคิด เปนเรื่องที่นักคิดนักการศึกษาประเทศตางๆทั่วโลกให
ความสนใจ สําหรับแวดวงการศึกษาไทยไดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการคิดนี้มาหลายปแลว
ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540:1) ไดมุงเนนการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด จึงนับวาเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนากัน
อยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาการสอนกระบวนการคิดเปนเรื่องที่มีความคลุมเครืออยูมาก
เนื่องจากกระบวนการคิดนั้น ไมไดมีลักษณะเปนเนื้อหาที่ครูจะสามารถเห็นไดงาย การสอนคิด
จะสัมฤทธิ์ผลไดครูจึงเปนกลไกสําคัญที่จะตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูสอนเปนผูแนะนํา
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เป น กลุม วิ ช าหนึ่ง ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และได พ ยายามพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพในขอบข า ยของวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ สั ง คมในยุ ค ป จ จุ บั น ดั ง ที่
นาตยา ปลันธนานนท (2536:64) กลาววา สังคมศึกษาแนวใหมไดพลิกโฉมหนาของการเรียนการ
สอนวิชานี้ใหแตกตางไปจากเดิมมาก และวิธีการตางๆ เหลานั้นมีลักษณะรวมกันอยูคือ การให
ความสําคัญกับตัว ผูเรี ยน การใหผูเรียนสื บคนความรูดวยตนเองประกอบกับ วิชาสังคมศึ กษา
มีขอบขายเนื้อหาที่กวางขวาง แยกเปนแขนงวิชาตางๆ หลายแขนง อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
ประชากร และสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิชาพระพุทธศาสนา ที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีการเพิ่มเติม
ส ว นสํ า คั ญ ที่ ว า ด ว ยพระพุ ท ธศาสนาในหลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษาศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับประถามศึกษาพุทธศักราช 2544 เพื่อเปนการเนนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
สาระที่ 1 มาตรฐานการเรียนรูขอที่ 1.2 ที่วาประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และ ศาสนพิธี
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ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนา บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ทั้งนี้เพราะ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย แตการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเทาที่ผานมาจาก
การศึกษาของ วัชรีกุล สําเภาพล (2537 :96-97) ไดทําการสํารวจพบวาการจัดการเรียนการสอน
ให ส อดคล อ งกั บ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง และสาระการเรี ย นรู ครู ข าดทั ก ษะในการสร า งสื่ อ
ขาดแคลนสื่ อการสอน และยั งพบว าเวลากั บเนื้ อหาที่ กํ าหนดให มานั้ นไม เหมาะสม นอกจากนี้
พนม พงษไพบูลย (2540: 111) มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วาไมได
อยูที่เนื้อหาสาระผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง แตอยูที่ผูเรียนคิดอยางไร เชื่ออยางไร และจะปฏิบัติ
อยางไร และ เสถียรพงษ วรรณปก (2538: อัดสําเนา) มีความเห็นวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไม บั ง เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ ท า ที่ ค วร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสาเหตุ ค รู ม องว า
พระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่สอนยากและนาเบื่อ ไมมีความเขาใจในพระพุทธศาสนาตีประเด็นไมแตก
จับภาพรวมไมได และครูมักสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย การเลาใหฟง นักเรียนรับ
พระพุทธศาสนาอยางเลื่อนลอยและดวยความรูสึกที่หางไกลตัว นักการศึกษาหลายๆ ทานที่สนใจ
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาได ศึ ก ษาพบข อ จํ า กั ด ข อ บกพร อ ง ได พ ยายามหาวิ ธี ก าร
ที่จะแกปญหาอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะ สุมน อมรวิวัฒน (2535:36) ไดศึกษาและไดใหความเห็น
วา การจัดการเรียนการสอนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การแสวงหาวิธีสอน เพื่อพัฒนาใหนักเรียน
เกิด “ความคิดในระดับสูง” โดยการสอนใหนักเรียนมองเห็นปญหา รูจักถาม พิจารณา การคิดหา
เหตุผลและเสาะแสวงหาความรูเพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสูแนวทางที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง
ซึ่งการสอนให นักเรียนมีทักษะการคิดนั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งพระ
ราชวรมุนี (2530:35-36) กลาววาเปนวิธีคิดที่ใชไดมาก ในวิชาสังคมศึกษา เพราะเปนวิชาที่พัฒนา
ไดดีที่สุดวิชาหนึ่ง และการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการนั้น สุมน อมรวิวัฒน (2531:54)
ได ใ ห ค วามเห็ น ว า เป น วิ ธี ก ารสอนที่ ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องหลั ก สู ต รป จ จุ บั น ที่ เ น น
การคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เนนการคิดและปฏิบัติจริงเปนหลักใหญ มีลักษณะบูรณาการ
ของหลั ก จิ ต วิ ท ยา การเรี ย นรู หลั ก การ แนะแนว และหลั ก การอื่ น ๆ อย า งผสมกลมกลื น
และจากงานวิ จัย ของ อังษณา ปุ รินทราภิ บาล (2537:92) พบวา หลั งจากได มีการทดลอง
ใชชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ นักเรียนจะมีการคิดสูงกวากอนการ
ใชวิธีการสอนแบบปกติ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีสอนแบบการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการมา
ใชสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม )
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะวิธีคิดแบบ
การสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดที่หลากหลาย เมื่อมีการฝกฝนใหนักเรียนไดเผชิญกับ
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สถานการณที่แตกตางกันบอย ๆ นักเรียนจะมีโอกาสฝกฝนทักษะการคิดไดมากทําใหเกิดความคิด
ที่แตกฉานนาจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ที่สูงขึ้น
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ก อ นการทดลอง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
(ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ กับ กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน
2. หลั ง การทดลอง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ สูงกวา กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีการ
สรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ กับ กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีสอนแบบการสราง
ศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในกลุมขโมงสัมพันธสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 7 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 285 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 60 คน โดยแบงเปน 2 หองเรียน
คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 30 คน ที่ไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน สุมหองเพื่อเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีสุมอยางงาย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายและขอบเขตเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และจากสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี
หลักสูตรพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2) ศึกษาหัวขอหลักธรรมและขอบเขตของเนื้อหาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากคําอธิบายรายวิชาและการวิเคราะหหลักสูตร พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกหัวขอ
หลักธรรมได ดังนี้
1 ศรัทธา
2 โอวาท
3 สังคหะวัตถุ 4 ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูอื่นไว
4 อัตถะ 3 ประโยชนอันเปนจุดหมายของชีวิต
5 มงคลชีวิต 38 สิ่งที่เปนความดี
3) สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาจากลักษณะของเนื้อหาของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดําเนินการในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2551 ใชเวลา 18 ชั่วโมงโดยแบงการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 16 ชั่วโมง
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ทดสอบกอนเรียน1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน1 ชั่วโมง รวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 18 ชั่วโมง
4) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา
ใหขอเสนอแนะ
5) ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบความถูกตองของสาระการเรียนรู
ความสอดคล อ ง และสํ า นวนที่ ใ ช ต ามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ
และคําแนะนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อ หา ความสอดคลอง และสํานวนภาษาที่ ใ ชผา นผูเ ชี่ย วชาญเพื่ อหาความตรง (Validity)
อีกครั้งหนึ่ง
6) นําแผนการสอนที่ปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาจุดมุงหมายและขอบเขตของ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ จากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 และหนังสือ
คูมือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ และเอกสาร
ที่เกี่ยวกับรายการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
3) สรางแผนผังการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยเนื้อหาและ
ระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด
4) กําหนดจํานวนขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด
5) สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุม
เนื้อหา และระดับพฤติกรรม จํานวน 40 ขอ
6) นําแบบทดสอบที่สรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาปรับปรุง
ข อ สอบตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว นํ า ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความตรงของขอสอบ ตลอดจนภาษาที่ใช
7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปสอบนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเคยเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาแลว
8) นํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนนโดยใหขอละ 1 คะแนนสําหรับ
ขอสอบที่ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบผิดหรือไมไดทํา
9) นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบมาหาควาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) เปนรายขอ เลือกขอสอบที่มีระดับความยากอยูระหวาง 0.20 - 0.80
10) นําแบบทดสอบในขอ 9 ไปทดลองใชกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใช
กลุ ม ตั ว อย า ง เพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช สู ต ร
คูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson) 20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .872
3. แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุมสอบ
กอน - ทดลอง - สอบหลัง (Pretest - Posttest Control Group Design) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้
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สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
T1 แทนการทดสอบกอนทําการทดลอง
X แทนสิ่งทดลอง
T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง
E (R)
C(R)

T1 X T2
T1 - T2

กลุมตัวอยาง (สุม)

วัดกอน

กลุมทดลอง
( จัดกระทํา )
วัดหลัง

กลุมควบคุม

วัดกอน

วัดหลัง

แผนภูมแิ บบทดลอง Pretest - Posttest Control Group Design
ที่มา ยุทธ ไกยวรรณ (2545: 128)
การเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมทดลอง
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ
2) ทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ
ที่มุงกระบวนการคิ ดวิเคราะหตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ จํานวน18 ชั่วโมง
จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมเปน18 ชั่วโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ก อ นที่ นั ก เรี ย นจะเรี ย น
เรื่ อ งหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา นั ก เรี ย นได ผ า นการเรี ย นเรื่ อ งวิ ธี คิ ด ตามแนวพุ ท ธธรรม
(วิธีคิดแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ) มากอนแลว
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3) หลั ง จากสอนครบทั้ ง 16 แผนแล ว ให นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ฉบับเดิมอีกครั้ง
กลุมควบคุม
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ
2) ทดลองสอนโดยใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ป กติ ที่ จํ า นวน18 ชั่ ว โมง
จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมเปน 18 ชั่วโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3) หลังจากสอนครบทั้ง 16 แผนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ฉบับ
เดิมอีกครั้ง
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลอง และหลังการทดลองโดยวิธีสอน
ตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ และใชสถิติทดสอบที (t - test) แบบ Independent
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กอนเรียนของนักเรียน
ในกลุมที่สอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ
ไมแตกตางกัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนหลังจากที่
ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับ
การสอนดวยวิธีปกติ ผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับการสอน ดวยวิธี
ปกติปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตางกันอยาง
โดยนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยวิ ธี ส อนโดยวิ ธี ก ารสร า งศรั ท ธา
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
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โยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร เสนียวงศ ณ อยุธยา (2529: 68) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิ ดแก ป ญญหาและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาสั งคมศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2
โดยวิ ธีสอนตามขั้ น ทั้ งสี่ของอริย สั จ กับการสอนตามคูมือครู มือครู สรุปไดวา นัก เรียนที่ เ รีย น
วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจและการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการ
คิด แกปญหาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิกา อินทรโยธิน (2534: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาสังคมศึกษาเรื่องสังคม
อนาคตของไทย โดยใชการสอนวิธีการแกปญหา กับ การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
พจนารถ บัวเขียว (2535: ก) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสามารถในการวิเคราะหตนเองของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาจริยธรรมกับบุคลโดย การสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือครู การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการ วิเคราะหตนเองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การวิเคราะหตนเองของกลุมทดลอง หลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อังษณา ปุรินทราภิบาล (2537: 92) ไดศึกษาผลการใช
ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาหลังทดลอง
ใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ทักษะ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน กลุมที่มีผลการเรียนสูงและนักเรียนกลุมที่มีระดับผลการ
เรียนตํ่าสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วีระพงษ คุณมณี (2526: 27) ไดวิจัย “การสอนจริยธรรม ตามขั้นตอน ทั้งสี่ของอริยสัจกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4” พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยวิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทางดานทัศนคติของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 ที่สอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ
กับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่โดยวิธีสอนโดย
วิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวา ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ดังนั้นครูผูสอนที่ทํา
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
2. ในการจัดกิจกรรมการการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบ
การสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอื่นๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อศึกษาวานักเรียนที่ เรียนโดยใชวิ ธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนนิการกับวิธีอื่น ๆ
กลุมใด มีเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีกวากัน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชากวา
นักเรียนคนอื่นๆ ผูสอนควรใชเวลามากขึ้นและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ
บรรณานุกรม
กรรณิกา อินทรโยธิน. (2534) . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเปนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สังคมอนาคตของไทยโดยใชการสอนวิธีการ
แกปญหากับการสอนตามคูมือครู. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
คณะกรรมการการศึกษาแหชาติ. (2544). สํานักงาน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8.
(พ.ศ.2540-2544) กรุงเทพฯ: คุรุสภา ม.ป.ป. (อัดสําเนา).
นาตยา ปลันธนานนท. (2536). หนวยที่ 1 สังคมศาสตรกับสังคมศึกษา. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาสารัตถะและวิทยะวิธีทางสังคมศึกษา หนา 64. สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
พจนารถ บัวเขียว. (2535). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามรถในการวิเคราะห
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยการสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

106

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

พนม พงษไพบูลย. (2540). หัวใจของการศึกษาศาสนาตองเปนรากฐาน. พิฆเณศ พริน้ ติ้งเซนเตอร.
พระราชวรมุณี (ประยุทธ ปยุตฺโต). (2538). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วีระพงษ คุณมณี. (2536). การศึกษาผลของการสอนดวยวิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจในการ
สอนจริยธรรมกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ศิวพร เสนียว งศ ณ อยุธยา. (2529). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธสี อนตามขัน้ ทัง้ 4 ของอริยสัจกับ
การสอนตามคูม ือครู. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สมชัย วุฒิปรีชา. (2535). การศึกษาในอนาคตไมกํ าหนดเวลาเรียน. ไทยรัฐ (26 สิงหาคม หนา 8).
สุมน อมรวิวฒ
ั น. (2531). คิดเปนตามนัยแหงพุทธธรรม กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เสฐียรพงษ วรรณปก. (2524). การปลูกฝงจริยธรรม, ในแนวทางการพัฒนาคานิยมและคุณธรรมของเยาวชน
ในปจจุบัน.หนา 18 – 27. กรุงเทพฯ: สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย.
อังษณา ปุรินทราภิบาล. (2537). การศึกษาผลการใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แบบโยนิโสมนสิการในวิชาพลังงานกับสิง่ แวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

การเปรียบเทียบความตัง้ ใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในแตละพื้นที่
กรณีศึกษา เทสโก โลตัส
A COMPARISON OF INTENTION TO PURCHASE HOUSE BRAND PRODUCTS OF
CONSUMERS IN EACH AREA: A CASE STUDY OF TESCO LOTUS
ใจฝน มุขแฉลม1 วุฒิชาติ สุนทรสมัย2 ขนบพันธุ เอี่ยมโอภาส1และศุภสิทธิ์ จารุพัฒนหิรัญ3
Jaifan Mukchalam 1, Wuttichat Suntonsamai2, Kanoppan Iam-opas1, and Suppasith Jaruphathirun3
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
3
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นที่ ปจจัยดาน
ตราสินคา และปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไป
และสินคาทองถิ่น
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภค ที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน
สุราษฎรธานี และชลบุรี จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
ผลการศึกษาพบวา
1. พื้นที่ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด ประเภทสินคาทองถิ่น
ไดแก กุนเชียง ไขเค็ม และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไป ไดแก น้ําปลา น้ํามันปาลม
2. ตราผลิตภั ณฑทั้งสิน คาเฮาสแบรนดป ระเภทสินคาท องถิ่น ไดแ ก กุนเชี ยงตราเจรัช
ปลากรอบหนองมน และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไป ไดแก น้ําปลาตราเนินคอง มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
3. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถิ่นมีผลตอการตัดสินใจซื้อทุกประเภทสินคา
ไดแก กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ ไขเค็ม แตสําหรับราคาสินคา เฮาสแบรนดประเภท
สินคาทั่วไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อบางประเภทสินคา ไดแก น้ําตาล น้ํามันปาลม
น้ําปลา มีเพียงน้ําดื่มเทานั้นที่ราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
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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
ความตั้งใจซื้อ สินคาเฮาสแบรนด
ความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน ซูเปอรสโตร (Super Store) ดิสเคาทสโตร (Discount Store) ไฮเปอรมารเก็ต
(Hyper Market) เชน เทสโกโลตัส คารฟูร บิ๊กซี และ แมคโคร ไดมีการขยายกิจการไปทั่ว ทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะตามเมืองใหญ รานดังกลาวใหบริการโดยมีการนําเสนอสินคาใหผูบริโภค ไดเลือกซื้อ
มากมาย ในสภาพแวดลอมที่สะอาด สะดวกสบาย และในบางครั้งราคาสําหรับสินคาบางประเภท
ก็มีราคาที่ถูกกวาคูแขงสินคาที่จัดวางบนชั้นสินคามีทั้งสินคาที่เปนยี่หอรูจัก ทั่วกันไป หรือที่เรียกวา
แบรนดระดับชาติ (National Brand) และสินคาที่นําชื่อของรานคามาติด เปนแบรนด หรือที่เรียกวา
แบรนดสวนตัว (Private Brand) แบรนดรานคา (Store Brand)
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หรือเฮาสแบรนด (House Brand) นั้นเอง การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธ
หนึ่งของรานคาขนาดใหญเหลานี้ โดยสินคาเฮาสแบรนดที่ผลิตสวนใหญ จะตั้งราคาต่ํากวาสินคา
ยี่หอชั้นนําทั่วไปโดยเฉลี่ยรอยละ 10-20 (ดวงดาว สุวรรณคร, 2546: 31-32) โดยมุงเปาไปยังกลุม
ลูกคาที่ออนไหวตอราคาของสินคา ในตางประเทศไมวาจะเปนอเมริกา และประเทศในกลุมยุโรป
ผูบริโภคมีแนวโนมการยอมรับเฮาสแบรนดเพิ่มมากขึ้น ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ และตัดสินใจ
ซื้อไดแก ความออนไหวของผูบริโภคตอความเลี่ยง คุณภาพ และราคา (Erdem, Zhao and Valenzuela, 2004)
ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาเฮาสแบรนด (Kim and Rossi, 1994) งานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจวา
นอกเหนือจากปจจัยดังกลาว ยังมีปจจัยอื่นอีกบางที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ภาพลักษณของรานคาสามารถถายโอนไปยังสินคาที่ติดแบรนดของรานคา (Richardson, Jain
and Dick, 1996) ถารานคามีระเบียบ สะอาด ก็จะสงผลใหผูบริโภค มีความรูสึกที่ดี ตอสินคาเฮาส
แบรนด ว า ป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ ดี เ หมื อ นกั บ ความรู สึ ก ที่ มี ต อ ร า นค า ที่ เ ป น เจ า ของแบรนด
แตทวาผลการศึกษาของ DelVecchi (2001) พบวาการใชกลยุทธเฮาสแบรนดไมประสบความสําเร็จ
ในทุ ก กลุ ม ประเภทของสิ น ค า ผลกระทบของความผิ ด พลาดในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค า
มี ผ ลต อ ผู บ ริ โ ภคในการตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค าเฮาส แบรนด หรื อ เลื อกซื้ อสิ นค าแบรนด ระดั บชาติ
(Batra and Sinha, 2000) กลุมสินคาที่มีความเสี่ยงสูงในผลกระทบของการเลือกสินคาที่ผิดพลาด
จะเปนกลุมสินคาที่ผูบริโภคไมนิยมสินคาเฮาสแบรนด ผูบริโภคจะเลือกใชแบรนดที่ใหความมั่นใจ
ในคุณภาพที่สูงกวา
ดั ง นั้ น เมื่ อ เทสโก โ ลตั ส คาร ฟู ร บิ๊ ก ซี และ แมคโคร สร า งภาพลั ก ษณ ที่ เ ป น ร า นค า
ที่ใหบริการที่คุมคา ประหยัด และมีคุณภาพ เมื่อนําชื่อรานมาเปนแบรนดสินคาควรไดภาพลักษณ
มาดวยถานําชื่อรานมาติดลงบนสินคา เมื่อรานคาเหลานี้กระจายอยูทั่วภูมิภาคและเปนที่ยอมรับ
ของชุ ม ชน ภาพลั ก ษณ ข องร า นค า จะสามารถส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า เฮาส แ บรนด
ของร า นค า เหล า นั้ น หรื อ ไม หรื อ สิ น ค า เฮาส แ บรนด ค วรใช ชื่ อ แตกต า งจากชื่ อ ร า นค า หรื อ ไม
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาสินคาอุปโภค ซึ่งความผิดพลาดในการเลือกสินคาที่รุนแรงดังนั้น
การใชชื่อราน มาเปนเฮาสแบรนดควรไดรับการตอบรับจากผูบริโภคทุกภาคของประเทศไทย
แตทวา ผูวิจัยนําเสนอ วาสินคาอุปโภคที่มีชื่อเสียงประจําทองถิ่น เชนแหนม ซึ่งรูจักวาเปนสินคา
ประจําทองถิ่นของภาคเหนือ หรือไขเค็มซึ่งรูจักวาเปนสินคาประจําทองถิ่นของภาคใตเปนตน
(ซึ่งจะตอไปวา สินคาทองถิ่น) ควรไดรับการตอบรับที่ดีกวาจากคนทองถิ่นเมื่อชื่อแบรนดนําเสนอ
วามาจากทองถิ่นนั้นๆ ในขณะที่สินคาอุปโภคทั่วไปที่ไมเกี่ยวโยง กับทองถิ่น เชนน้ําตาล น้ํา
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เปนตน (ซึ่งจะตอไปวา สินคาทั่วไป) จะไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคจากพื้นที่ทุกทองถิ่นเมื่อ
สินคาเฮาสแบรนด ใชชื่อ ของรานคา
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ป จ จั ย ด า นพื้ น ที่ ท อ งถิ่ น แตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า เฮาส แ บรนด
แตกตางกัน
2. ป จ จั ย ด า นชื่ อตราสิ น ค า เฮาส แบรนด ที่ แ ตกต างกั น มี ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า
เฮาสแบรนดแตกตางกัน
3. ป จ จั ย ด า นราคาสิ น ค า เฮาส แ บรนด ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า
เฮาสแบรนด แตกตางกัน
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นที่ทองถิ่น ปจจัยดานตราสินคา และปจจัยดาน
ราคาที่มีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไป และสินคาทองถิ่น
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูที่มาซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัส ซึ่ง
ไดแก เทสโกโลตัส หางดง (จังหวัดเชียงใหม) เทสโก โลตัส ขอนแกน(จังหวัดขอนแกน) เทสโก
โลตัส สุราษฎร (จังหวัดสุราษฎรธานี) และเทสโกโลตัส พัทยา (จังหวัดชลบุรี) โดยผูวิจัยเนนเลือก
สถานที่ที่อยูในเมือง ไปมาสะดวก และมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก
กลุ ม ตั ว อย า ง ประชากรที่ จ ะศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น ผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไปที่ มี อํ า นาจ
ตัดสินใจซื้อ โดยไดมาจากการคํานวณดังกราฟตอไปนี้
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ภาพที่1 กราฟแสดงผล One-way ANOVA
ที่มา. จากการคํานวณโดยใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004)
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ผานการใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004)
จากกราฟพบคามาตรฐานเทากับ 2.5 และคา alpha เทากับ 0.05 จะพบวาไดคากลุมตัวอยางเทากับ 2
แตในการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหไดผลที่ถูกตองมากที่สุด จึงเลือกประมาณ 400 ตัวอยาง แบงออกเปน
4 สถานที่จําหนายสินคาเฮาสแบรนด และเฉลี่ยใหไดจํานวนเทากันคือ
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
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยจากสถานที่จําหนายสินคาเฮาสแบรนดของหางเทสโกโลตัส
ซูเปอรเซ็นเตอร เพราะเปนตราของเฮาสแบรนดที่มีชื่อเสียงและรูจักกันเปนอยางดีในปจจุบันโดย
แบ ง เป น ภาคเหนื อ (จั ง หวั ด เชี ย งใหม ) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (จั ง หวั ด ขอนแก น ) ภาคใต
(สุราษฎรธานี) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความสําคัญในแตละภูมิภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับโภชนาการพื้นบานเดน รูจักแพรหลาย ซึ่งสอดคลองกับการ
ทําวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูที่มาซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัส ในพื้นที่ดังกลาว
กลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 ตัวอยาง มาจากพื้น ที่ละ 100 ตัวอยาง
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เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คือ รูปภาพตัวอยางสินคาชนิดเดียวกัน ประกอบดวย
2 ยี่หอคือ ตราเทสโก โลตัส และตราทองถิ่น รายละเอียดดังรูป
สินคาเฮาสแบรนด
สินคาทั่วไป
ตราทองถิ่น

ตราเทสโก โลตัส

สินคาทองถิ่น
ตราทองถิ่น

ตราเทสโก โลตัส

ภาพที่ 2 รายละเอียดสินคาเฮาสแบรนดที่นํามาใชวิจัย
การใหน้ําหนักของคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดน้ําหนักของคะแนนไวเปนสเกล เริ่มตั้งแต 0
หมายถึง ไมซื้อแนนอน จนถึง 10 คะแนน หมายถึง ซื้อแนนอน
ใหผูบริโภคดูเพื่อเปรียบเทียบ และตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยทําขึ้นมาเพื่อการวิจัยครั้งนี้
รายละเอี ย ดเปน ข อ มู ล เกี่ย วกั บ ระดับ ความสํ า คัญ ของการตั ด สิน ใจซื้อ โดยเนน ป จ จั ย ทางด า น
วัฒนธรรมทองถิ่น ตราสินคา และราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผูวิจัยไดทดสอบความเขาใจของผูบริโภคในการตอบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย โดย
คัดเลือกผูบริโภคทั้งหมด 20 ราย แบงภาคละ 5 ราย ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดกอนแลวจึงใหดูรูปภาพ
และกรอกแบบสอบถาม ซึ่งไดปรับปรุงตามคําชี้แนะของคณะกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษา
ผูตอบจึงมีความเขาใจเปนอยางดีและสามารถตอบแบบสอบถามโดยการใหคะแนนอยางไมมีขอ
สงสัย ไดทั้งหมด 20 ราย ที่ทดสอบ ดังตัวอยางรูปภาพและแบบสอบถาม
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แค็ปหมูน้ําพริกหนุมริมปงเชียงใหม แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ตราเทสโก โลตัส
ราคา 70 บาท/ชุด

ราคา 70 บาท/ชุด

ภาพที่ 3 ตัวอยางรูปสินคาที่มีราคาเทากันในชุดแบบสอบถาม
1.แค็ปหมูน้ําพริกหนุมริมปงเชียงใหม
ราคา 70 บาท
1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน
2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน
3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน

1.แค็ปหมูน้ําพริกหนุมตราเทสโก โลตัส
ราคา 70 บาท
1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน
2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน
3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม
_________________________________
0
10
ไมซื้อแนนอน
ซื้อแนนอน

ภาพที่ 4 ตัวอยางตารางแบบสอบถามในชุดแบบสอบถาม
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวาวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่แตกตางกันในแตละภาค ตราสินคาเฮาสแบรนดที่มีชื่อเกี่ยวของกับราน กับตราสินคาเฮาสแบรนด
ที่มีชื่อเกี่ยวของกับทองถิ่นที่สินคานั้นเปนที่รูจักวามาจากทองถิ่นนั้นๆ และในกรณีที่สินคาเฮาสแบรนด
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ถูกกวา มีผลตอการเลือกซื้อหรือไม สถิติที่ในการทดสอบคือ คา F-test ใชในการทดสอบคาความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หรือ F-test โดยใชเกณฑนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด ของผูบริโภคในแตละพื้นที่
กรณีศึกษาเทสโก โลตัส สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานไดดังนี้
1. พื้นที่ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาทองถิ่น)
แตกตางกัน ไดแกสินคา กุนเชียงเจรัชขอนแกน และไขเค็มไชยาเทานั้น สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม
และปลากรอบหนองมนชลบุรี พื้นที่ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจ
2. พื้นที่ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาทั่วไป)
แตกตางกัน ไดแก น้ําปลาเนินคอชลบุรี และน้ํามันปาลมเมืองคอนสุราษฎรธานีเทานั้น สวน
น้ําตาลเจรัชขอนแกน และน้ําดื่มตราแมริมเชียงใหม พื้นที่ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ดังตารางตอไปนี้
3. ตราผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า เฮาส แ บรนด ป ระเภทสิ น ค า ท อ งถิ่ น ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาแตกตางกัน ไดแก กุนเชียง ปลากรอบ เทานั้น สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม และ
ไขเค็ม ตราผลิตภัณฑสินคา ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
4. ตราผลิตภัณฑสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาแตกตางกันไดแก น้ําปลา เทานั้น สวนน้ําตาล น้ําดื่ม และน้ํามันปาลม ตราผลิตภัณฑสินคา
ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
5. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถิ่นที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาแตกตางกัน ไดแก กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ และไขเค็ม
6.ราคาสิ น ค า เฮาส แ บรนด ป ระเภทสิ น ค า ทั่ ว ไปที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ
ซื้อสิ นคาแตกตางกัน ไดแ ก น้ําตาล น้ําปลา และน้ํามันปาลม สว นน้ําดื่ม ราคาไมมีผลต อการ
ตัดสินใจซื้อ
อภิปรายผล
สรุ ป ภาพรวมของป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า จํ า แนกตามพื้ น ที่
ตราผลิตภัณฑ และราคาสินคา
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พื้ น ที่ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า เฮาส แ บรนด ป ระเภทสิ น ค า ท อ งถิ่ น
และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไป บางประเภทสินคาเทานั้น ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย
ตัวอยางสินคาทองถิ่นที่พื้นที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก แค็ปหมูน้ําพริกหนุม
ปลากรอบ สวนสินคาทั่วไปที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อไดแก น้ําปลา
ตราผลิตภัณฑทั้งสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถิ่นและสินคาเฮาสแบรนดประเภท
สิน ค าทั่ ว ไปที่แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตัด สิน ใจซื้อ บางประเภทสิ น คา เท านั้น ดัง จะเห็น ไดจ าก
ผลการวิ จัย ตั ว อย า งตราผลิ ตภัณ ฑสิ น คา ทอ งถิ่ น และสิ น ค า ทั่ ว ไปที่ แ ตกตา งกัน ไม มีผ ลตอ การ
ตัดสินใจซื้อ ไดแก แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ไขเค็มไชยา สวนสินคาทั่วไปที่ไมมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อไดแก น้ําปลา
ราคาสิ น ค า เฮาส แ บรนด ป ระเภทสิ น ค า ท อ งถิ่ น ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ทุกประเภทสินคา แตสําหรับราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทั่วไปที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบางประเภทสินคาเทานั้นดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย มีเพียงสินคาทั่วไป คือน้ําดื่ม
เทานั้นที่ราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับคําที่นักวิชาการนิยมใชกันอยางกวางขวาง
ในป จ จุ บั น อั น เป น ผลเนื่ อ งมาจากความตื่ น ตั ว สนใจในการศึ ก ษาเรื่ อ งของท อ งถิ่ น และการ
ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมพื้นบาน ในฐานะที่เปนรากฐานของการพัฒนา ประกอบกับเปน
สิ่งที่ชาวบานในทองถิ่นตางๆ ยึดถือปฏิบัติและสืบตอกันมา วัฒนธรรมพื้นบานจึงมีความสําคัญตอ
วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นในกลุ ม ชนนั้ น ๆ เป น อย า งมาก เช น สายสุ รี จุ ติ กุ ล (2531:131)
กลาววาวัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึงวิถีชีวิตของคนพื้นบาน เปนสิ่งที่ชาวบานในทองถิ่นตาง ๆ
สร า งขึ้ น เช น ภาษา ประเพณี การปรุ ง อาหาร และวิ ธี รั บ ประทาน ความเป น อยู ค า นิ ย ม
ศิลปะการแสดง จิตรกรรม สถาปตยกรรม และเมื่อดูจากโภชนาการพื้นบานในแตละภาคเชน
ภาคเหนือ จังหวัดที่สําคัญ คือ เชียงใหม อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 694 กิโลเมตร มีความสําคัญ
เปนที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานที่รูจักกันดี
เรียกวา “โตก” (เปนภาชนะที่ตั้งอาหารสําหรับคนเหนือ) และอาหารที่อยูในโตก เชน ลาบ แกงฮังเล
น้ําพริกหนุม แคบหมู ไสอั่ว เปนตน ดังจะเห็นไดวาอาหารเหลานี้ไดกลายมาเปนสินคาพื้นเมือง
ที่มีชื่อทางภาคเหนือ เมื่อคนที่ไปทองเที่ยวตองซื้ออาหารดังกลาวมาเปนของฝาก ภาคอีสาน
จั ง หวัด ที่ สําคัญ คื อ ขอนแก น อยูหางจากกรุ งเทพมหานคร 449 กิโลเมตร เปนศูนย กลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานที่รูจักกันดี คือ สมตํา แหนม
หมู ย อ ข า วเหนี ย ว ไก ย า ง เป น ต น อาหารบางอย า งได ก ลายมาเป น สิ น ค า พื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ
และเปนของฝากในที่สุด ภาคใต จังหวัดที่สําคัญ คือ สุราษฎรธานี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
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644 กิโลเมตร เดิมชื่อ เมืองไชยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของไทย (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 143)
โภชนาการพื้นบานโดยเฉพาะในจังหวัดนี้ คือ ไขเค็มไชยา และหอยนางรม กาญจนดิษฐ ซึ่งเปน
ของที่ตองซื้อและหารับประทานใหได และภาคตะวันออก จังหวัดที่สําคัญ คือ ชลบุรี อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 81 กิโลเมตร เปนเมืองที่มีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ ตั้งอยูทางดานชายฝง
ทะเลตะวันออก ชื่อจังหวัดนี้แปลตามตัวอักษรวา เมืองน้ํา (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 21) สินคา
พื้นเมืองที่มีชื่อ และเปนของฝากกัน คือ ขาวหลามและขนมจากหนองมน อาหารทะเลแหง เปนตน
ประกอบกับ ธนวรรณ และคณะ (2544: 97) กลาววา “องคประกอบของตราผลิตภัณฑ ตรา
ผลิตภัณฑมีสวนประกอบ ดังนี้ (1) ชื่อตราผลิตภัณฑ (Brand Name) ชื่อเฉพาะของผลิตภัณฑ เชน
ERICSSON, TOYOTA (2) โลโก (Logo) เปนรูปหรือลักษณเฉพาะของผลิตภัณฑ (3) ลิขสิทธิ์
(Copyright) หมายถึง สิทธิคุมครองตามกฎหมายรัฐมอบให ชวยใหบุคคลอื่นไมสามารถทําการลอก
เลียนชื่อตรา หรือโลโกได (4) สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบใหแกบุคคลที่
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมขึ้น ชวยใหบุคคลอื่น ไมสามารถลอกเลียนผลิตภัณฑ ชื่อตราหรือโลโก กอน
ไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิบัตร (5) คําขวัญ (Slogan) เปนคําโฆษณาที่บงบอกถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางสั้น ๆ เพื่อใหลูกคาจําไดงาย และเปนการเตือนความจํา (Remind)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน ยํายํา : แนที่รสชาติ, Calsberg: Part of the Game, คอลเกต: ฟนไมผุอยูแลว
เปนตน”
และผลจากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง พบว า พื้ น ที่ ที่ แ ตกต า งกั น โดยเฉพาะ
เมื่อวิเคราะหจากดานโภชนาการพื้นบานคอนขางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยางไรก็ตามการ
ผลิตสินคาเฮาสแบรนดไมไดขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่ที่แตกตางกันเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึง
พฤติกรรมผูบริโภคดวยวามีลักษณะอยางไรในแตละพื้นที่ และมีปจจัยใดบางนอกเหนือจากพื้นที่
เพราะการสรางตราสินคาเฮาสแบรนด อาจจะไมประสบความสําเร็จเลยถาไมทราบวาปจจัยใดบางมี
ผลกระทบ ประกอบกับในการสรางสินคาเฮาสแบรนดนั้นไมใชเพียงแตเลียนแบบสินคาที่มีอยูแลว
เทานั้น ยังตองเนนถึงกลยุทธในการสรางแบรนด หรือ ผลิตภัณฑใหม ไมวาจะเปนรูปลักษณ บรรจุ
ภัณฑ หรือราคา ก็ตาม ลวนแลวแตมีอิทธพลตอการตัดสินใจซื้อทั้งนั้น ในการศึกษา ไดเลือกศึกษา
เฉพาะดานพื้นที่ ราคา และ ผลิตภัณฑ เทานั้น จะไมคํานึงถึงสวนอื่นๆ เชน บรรจุภัณฑ รสชาติ
หรือ ปจจัยดานประชากรศาสตร เนื่องจาก ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อสินคา โดยดูจากตัวผลิตภัณฑ
และราคาเป น หลั ก ก อ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากงานวิ จั ย ของ ประที ป เหิ ม พยั ค ฆ และคณะ (2548)
สําหรับสินคาทองถิ่นที่มีชื่อเสียง พบวาปจจัยที่ผลตอความตั้งใจซื้อ คือ พื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นอัน
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เปนที่รูจัก ซึ่งผูบริโภคจะคุนเคยในรสชาติดีอยูแลว ดังนั้นไมวาจะเปนยี่หออะไรก็ตาม ถาเปนยี่หอ
ของทองถิ่นนั้นๆ จะไดรับความนิยม มากกวายี่หออื่นๆ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของธิดา นาคฤทธิ์ (2548)
แตสําหรับสินคาทั่วไปอยางเชนน้ํามันปาลม ผูบริโภคในภาคใต กลับไมเนนที่ตัวสินคาแต
ดูที่ราคาเปนหลัก ซึ่งผลการวิจัยบอกวาเลือกยี่หอเทสโก โลตัสมากกวา ดังนั้นการสรางสินคาเฮาส
แบรนดเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับทั่วทุกประเทศในโลก นั้นตองศึกษาทั้งพื้นที่ที่ แตกตางกัน
พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการสรางแบรนด เพื่อใหประสบความสําเร็จในสินคา เฮาสแบรนดนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการเลือกศึกษาเฉพาะบางจังหวัดใหญๆ ในแตละภาคเทานั้น ดังนั้น
การวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยขยายไปในจังหวัดอื่นๆที่นาสนใจหรือมีประชากรอยูหนาแนน
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ เลือกศึกษาเฉพาะสินคาประเภทบริโภคบางอยางเทานั้นซึ่งยังมีสินคา
อุปโภคและบริโภคที่นาสนใจศึกษาอีกมาก ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยขยายไปใน
สินคาอื่นๆ เชนสินคาอุปโภค เครื่องสําอางค ทั้งที่เปนประเภทสินคาทองถิ่นและทั่วไป เพื่อใหได
ขอมูลในการทําการตลาดที่ละเอียดมากขึ้นในกลุมสินคาตราตนเอง (สินคา เฮาสแบรนด)
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาถึง ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณา
ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรมีผลกระทบตออารมณ
ตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการชมวีดีทัศน และตอบแบบสอบถามที่สรางขึ้น
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. เปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราที่มีโฆษณาอารมณ
ตลกและโฆษณาอารมณเศราแทรกระหวางรับชม พบวากลุมตัวอยางที่ไดรับชมภาพยนตรเศราสามารถ
จดจําโฆษณาเศราไดมากกวาที่ไดรับชมภาพยนตรตลก
2. กลุมตัวอยางที่ไดรับชมโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศราสามารถจดจําโฆษณา
อารมณเศราไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก
3. กลุมตัวอยางเพศชายที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยกลุมตัวอยางเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยางที่
ชมภาพยนตรเศรา

120

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

4. กลุมตัวอยางเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดโฆษณา
แตกต า งกั น โดยกลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง ที่ ช มภาพยนตร เ ศร า สามารถจดจํ า โฆษณาได ม ากกว า
กลุมตัวอยางที่ชมภาพยนตรตลก
นอกจากนี้การศึกษายังพบวาโฆษณาอารมณตลก และโฆษณาอารมณเศรามีผลตอการจดจํา
ตราสินคาของผูบริโภค เพราะลักษณะรูปแบบของโฆษณาที่สําคัญสามารถทําใหเกิดการระลึกถึง
และเกิดการจดจําตราสินคาดังนั้นรูปแบบของโฆษณาอาจทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผูบริโภค
จะตองพิจารณา เนื้อหาในโฆษณาที่ไดรับ 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
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารป จ จุ บั น ทํ า ให โ ฆษณาที่ อ อกสู ส ายตา
ผูบริโภคมีหลากหลาย นักโฆษณาจะสรางสรรคมาเพื่อใหผูชมประทับใจ จดจําโฆษณานั้นไดและ
สงผลถึงสินคาในโฆษณา โฆษณาที่นําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน อารมณตลก อารมณเศรา
โฆษณารูปแบบอารมณใดที่สงผลใหผูชมสามารถจดจําโฆษณาตราสินคาไดมากที่สุด การตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาในแตละครั้งผูบริโภคจะมีทางเลือกหลายทางเลือกกอนตัดสินใจซื้อสินคา คุณสมบัติ
ของสินคา และอารมณที่ผูบริโภคมีตอสินคาและตราสินคาที่สงผลใหผูบริโภคสามารถจดจําได โดย
เครื่องมือที่ใชสื่อสารคือ โฆษณา ที่จะสื่อใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา และคุณประโยชนที่ลูกคาจะ
ไดรับ โฆษณาสามารถสรางการรับรูตราสินคารวมกับสรางสิ่งจูงใจทางดานอารมณ เพราะผูบริโภค
ไมไดใชเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินคาตลอดเวลา แตจะมีอารมณเขามารวมในการตัดสินใจ เลือก
ซื้อสินคาดวย ดังนั้นอารมณความรูสึกเปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจ จากทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด ถือไดวาเปนทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจที่อยูใตจิตสํานึก (theory of
unconscious motivation) และเปนทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายวาพฤติกรรมมนุษยอาจเกิดจากแรงจูงใจที่
สํานึกและใตสํานึกไดดวย ฟรอยดไดพัฒนาความคิดที่วาพฤติกรรมมนุษยมาจากความขัดแยง
พื้นฐานระหวางความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองความตองการทางรางกาย กับการทํา
หนาที่ในฐานะของสมาชิกที่รับผิดชอบในสังคม สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลโดยผานจิต
ทั้ง 3 ระบบ คือ อิด อีโก และซูเปอรอีโก และการติดตอสัมพันธของทั้ง 3 ระบบจะเกิดขึ้นตั้งแตใน
วัยเด็กโดยผานขั้นตอนตาง ๆ จนพัฒนากลายมาเปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ในที่สุด เปนการให
ความสําคัญตอความตองการที่อยูใตสํานึก ที่กอใหเกิดการซื้อสินคาหมายความวาบางครั้งผูบริโภค
ไมสามารถบอกเราไดวาอะไรคือแรงจูงใจที่แทจริงที่ทําใหเขาเลือกสินคานั้น ทฤษฎีนี้ยังบอกเปน
นัยดวยวา มีความเปนไปไดที่อีโกจะใชสัญลักษณของสินคาเปนตัวแทนระหวางความตองการของ
อิดกับขอหามของซูเปอรอีโก บุคคลจึงทําใหความปรารถนาที่ไมเปนที่ยอมรับกลายมาสูสิ่งที่สังคม
ยอมรั บ ได โดยใช สิ น ค า ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ แ ทนความปรารถนา ซึ่ ง ก็ คื อ การเชื่ อ มโยงระหว า ง
สัญลักษณของสินคากับแรงจูงใจ ดังนั้นการจูงใจดวยการกระตุนอารมณความรูสึกเปนสิ่งจูงใจทาง
การตลาดโดยยึดหลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา ดานสังคม หรือดานสัญลักษณ หรือ
เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งจูงใจความรูสึกและอารมณของผูบริโภค
โฆษณาที่นําเสนอโดยใชอารมณขันทํ าใหผูชมโฆษณามีความรูสึกวาไมไ ดกําลั งชม
โฆษณาอยู โฆษณาโดยใชอารมณขันเปนการโฆษณาเพื่อขายสินคาโดยดึงดูดใจลูกคาดวยใบหนาที่
มีแตรอยยิ้ม จุดที่ตองการใหเปนที่ประทับใจก็คือสินคานั้นทําใหคนมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นนทยา ตั้งเจริญ (2548) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการนําเสนออารมณขันในงานโฆษณาทาง
โทรทัศนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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ผลและระดั บ ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของภาพยนตร ท างโทรทั ศ น ที่ นํ า เสนอโดยใช อ ารมณ ขั น
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวาการใชอารมณขันในการนําเสนอ
ภาพยนตรโฆษณานั้นมีประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา และมีทัศนคติที่ดี หรือรูสึกชอบ
ตอโฆษณา และสินคาที่โฆษณา และงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ที่ศึกษาเรื่อง
กลยุทธการใชอารมณขันในการโฆษณาทางโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา การนําอารมณขันมาใชใน
งานโฆษณาโทรทัศน มีขอดีมากกวาขอเสีย คือสามารถดึงดูดใจผูชมสรางความแปลกใหมในการ
นําเสนอสามารถทําใหคนดูนําไปพูดตอ และเขาถึงผูชมไดงายทุกระดับการนํารูปแบบอารมณขันมา
ใชเปนกลยุทธในการโฆษณาจึงมีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารชื่นชอบ และเขาใจได แตในการ
นํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องขําขันวาไร
สาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร หรือโฆษณาที่ใชอารมณเศรามาเปนสิ่งจูงใจอาจ
หยิบยกเรื่องราวในชีวิตของคนในสังคมมานําเสนอ เพื่อยกระดับความผูกพันทางอารมณ เปนการ
นําเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวิตจริง สามารถสรางความรูสึกรวมไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดการ
คลอยตามวาสินคาที่โฆษณานั้นสามารถชวยแกปญหา การตอบสนองในทางความรูสึกเหลานี้อาจ
สงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอโฆษณาก็ได เสรี วงษมณฑา (2542:87) กลาววา “สภาวะ
อารมณ (Mood) คือ ความพรอมทางดานจิตใจ ถาจิตใจไมมีความพรอมจะไมเกิดผลใด ๆ สินคาที่
นําไปขายในขณะที่ลูกคาอยูในสภาวะอารมณ (Mood) ไมดีก็ไมสามารถขายได สิ่งที่จะชวยสราง
อารมณความรูสึกไดอารมณเปนปจจัยหนึ่งที่ชี้นําใหเกิดพฤติกรรมทําตามเปาหมาย”
จากความเปนมา และความสําคัญดังกลาวทั้งหมดขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโฆษณาหลังจากไดทําการเผยแพรไปแลววามี
ผลตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภคหรือไม อยางไร โดยเจาะจงศึกษารูปแบบโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา ไมวาจะเปนจากภาพ จากเพลง จากคําพูด จากการดําเนินเรื่องหรือองคประกอบอื่น ๆ
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
ผลกระทบของอารมณในงานโฆษณาตอการจดจําตราสินคาของผูบริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอารมณตลกและอารมณเศราในงานโฆษณาตอการจดจํา
โฆษณาของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางอารมณของภาพยนตรมีผลตอการจดจํางานโฆษณาของ
ผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยการสํารวจการจดจํา

ตราสินคาของผูบริโภคโดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและวีดีโอภาพยนตรเศราเรื่อง I Am Sam
ภาพยนตรตลกเรื่อง Mr. Bean และมีโฆษณา 5 ชิ้นคือ โฆษณาโทรศัพท Amstrad, โฆษณารณรงค
เลิกบุหรี่ Quitline, โฆษณา Tidewaves,โฆษณา Smirnoff, และโฆษณา Lamborghini แทรกระหวาง
รับชมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นจะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชากรวั ย ทํ า งานที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน ประเภทการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 200 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง กลุมละ 50
ตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเขาชมวิดีโอในหองที่ใชสําหรับทําการวิจัยในครั้งนี้โดยเฉพาะ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ภาพยนตรเศราเรื่อง I Am Sam, ภาพยนตรตลก เรื่อง Mr. Bean โฆษณา
เศราเกี่ยวกับการรณรงคเลิกบุหรี่ โฆษณาตลกเกี่ยวกับโทรศัพท Amstrad ที่มีจอภาพสามารถเห็น
หนาคูสนทนาได
ตัวแปรตาม คือ การจดจําโฆษณาของผูบริโภค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้คือ
1. วีดีโอภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราในงานวิจัยไดเลือกภาพยนตร
เรื่อง I Am Sam ภาพยนตรอารมณตลกในงานวิจัยไดเลือก Mr. Bean การตัดตอภาพยนตรชวงแรก
เปนเนื้อหาของภาพยนตรประมาณ 5 นาทีและแทรกโฆษณาประมาณ 3 นาที ตอดวยภาพยนตร
อีก 5 นาทีและมีโฆษณาอีกครั้ง 3 นาที จากนั้นมีภาพยนตรปดทายอีกประมาณ 5 นาที
ในงานวิจยั ผูวิจยั ไดเลือกภาพยนตรและโฆษณาของตางประเทศเนื่องจากตองการหลีกเลีย่ ง
ความคุนเคยของกลุมตัวอยาง
2. ตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรูปแบบของคําถาม 5 ชุด คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบปลายเปด สอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนการจดจําตราสินคาที่นําเสนอรูปแบบโฆษณาเศรา และโฆษณาตลกเมื่อ
ผูบริโภคไดรับชมภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลก
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แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดยการสรางเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชน้ําหนัก
ความสําคัญ ซึ่งจะใหน้ําหนักคะแนนขอคําถามในเชิงบวกดังนี้
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
มีคาเทากับ 5
ระดับความคิดเห็น มาก
มีคาเทากับ 4
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
มีคาเทากับ 3
ระดับความคิดเห็น นอย
มีคาเทากับ 2
ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด
มีคาเทากับ 1
การกําหนดคะแนนคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามในการจัดคาตัวแปรตาง ๆ เพื่อคํานวณคา
ทางสถิติ จะเปนเกณฑดังนี้
1. แบบสอบถามชุดที่ 1 ถึง 4 ใชเกณฑในการใหคะแนนเหมือนกันกลาวคือประเมินความ
มากนอยของความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตลก โฆษณาเศรา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศรา
เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย คือ
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด

=

5-1

= 0.80

จํานวนชวงที่จะแบง
5
2. แบบสอบถามชุดที่ 5
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะคําถามในแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Closed Form) สอบถามขอมูล
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามจากตัวเลือกที่กําหนดไว
เรียบรอยแลว
ตอนที่ 2 การวัดการจดจําไดของโฆษณาในภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกที่ได
แทรกโฆษณาเศราและโฆษณาตลก ที่เกิดขึ้นหลังจากการชมซึ่งมีโฆษณา ทั้งสิ้น 5 ชิ้น โดยคําตอบ
แรกที่ผูตอบแบบสอบถามตอบ จะไดคะแนนเต็ม 5 และคําตอบตอมาจะลดลงมาจนถึงต่ําสุดคือ 1
คะแนน
ทดสอบคาเชื่อมั่น (Reliability) ของภาพยนตรตลก ภาพยนตรเศราโฆษณาตลกและ
โฆษณาเศรา โดยเปดใหกลุมตัวอยางชม ซึ่งทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริง 20 คน โดยแบงเปน ชาย 10 คน และ หญิง 10 คน เพื่อประมวลหาคาความเชื่อมั่นในระดับที่
ยอมรับไดของ วีดีโอโฆษณา วีดีโอภาพยนตร และแบบสอบถามในแตละขอทดสอบดวยสถิติ t-test
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 200 คน ผลการทดสอบพบวากลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย รอยละ
56.00 และเพศหญิงรอยละ 44.00 โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 91.50 ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รอยละ 61.00
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของภาพยนตรโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณา
Χ
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
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยมีสมมติฐานหลักคือ ผลกระทบของภาพยนตรตลกตอ
การจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาพบวา
กลุมตัวอยางสามารถจดจําโฆษณาในภาพยนตรเศราไดมากที่สุดคือ 4.14 และจดจําโฆษณาใน
ภาพยนตรตลกที่ 3.81 คา Significant เทากับ 0.19 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวา
ปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราที่แตกตางกันไมมี
ผลตอการจดจําโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของโฆษณาอารมณเศราตอการจดจําโฆษณา
Χ
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
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว า เมื่ อได รั บ ชมภาพยนตร ก ลุ ม ตั ว อย า งสามารถจํ า
โฆษณาเศราไดมากที่สุดคือ 4.12 และจดจําโฆษณาตลกที่ 3.80 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.25 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความ
วา โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณา
การทดสอบสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจาก
ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย
Χ
โฆษณา
n
S.D.
t
p-value
-1.45
ภาพยนตรเศรา
112
3.71
2.47
0.15
ภาพยนตรตลก
112
4.17
2.24
*p < .05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบพบวา คาเฉลี่ยการจดจําโฆษณาในเพศชายเมื่อไดรับชม
ภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาได 4.17 ซึ่งมากกวาเมื่อไดรับชมภาพยนตรเศราที่ 3.71 (จาก
คะแนนเต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.15 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธ
สมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา ภาพยนตรเศราและภาพยนตรตลกที่แตกตางกัน ไมมีผลตอ
การจดจําโฆษณาในเพศชาย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหผลกระทบของภาพยนตรตลกตอการจดจําโฆษณามีความแตกตางจาก
ผลกระทบของภาพยนตรเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง
Χ
t
ภาพยนตร
n
S.D.
p-value
ภาพยนตรเศรา
88
4.64
2.06
3.67
0.00
ภาพยนตรตลก
88
3.34
2.59
*p < .05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพบวา คาเฉลี่ยการจดจําโฆษณาในเพศหญิงเมื่อไดรับชม
ภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาได 4.64 ซึ่งมากกวาเมื่อไดรับภาพยนตรเศราที่ 3.34 (จากคะแนน
เต็ม 5) คา Significant เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐาน
ทางการวิจัย หมายความว า ภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศร าที่ แตกตางกั น มีผลต อการจดจํา
โฆษณาในเพศหญิง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลก ตอการจดจําโฆษณามีความแตกตาง
จาก ผลกระทบของโฆษณาที่อารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศชาย
Χ
t
โฆษณา
n
S.D.
p-value
โฆษณาเศรา

112

3.71

2.47

-1.27

0.21

โฆษณาตลก
112
4.17
2.24
*p < .05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบพบวา เมื่อกลุมตัวอยางเพศชายไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาตลกไดมากที่สุดคือ 4.17 และจดจําโฆษณาเศราที่ 3.71 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.21 ซึ่งมีคามากกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันไมมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศชาย
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหผลกระทบของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความ
แตกตางจาก ผลกระทบของโฆษณาที่อารมณเศราตอการจดจําโฆษณาจําแนกตามเพศหญิง
โฆษณา
n
S.D.
t
p-value
Χ
3.22
โฆษณาเศรา
88
4.64
2.06
0.00
โฆษณาตลก
88
3.34
2.60
*p < .05
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบพบวา เมื่อกลุมตัวอยางเพศหญิงไดรับภาพยนตรสามารถจํา
โฆษณาเศราไดมากที่สุดคือ 4.64 และจดจําโฆษณาตลกที่ 3.34 (จากคะแนนเต็ม 5) คา Significant
เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวานัยทางสถิติ .05 จึงสรุปไดวายอมรับสมมติฐานทางการวิจัย หมายความวา
โฆษณาตลกและโฆษณาเศราที่แตกตางกันมีผลตอการจดจําโฆษณาในเพศหญิง
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ประเภทของภาพยนตรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกัน
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอธิบายไดดังนี้
1. ประชากรที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา แตกตางกัน
โดยกลุมตัวอยางที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวากลุมตัวอยาง ที่ชมภาพยนตรตลก
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2546:133) ที่กลาววา อารมณ หรือความรูสึกที่เกิดจาก
โฆษณา อาจจะเปนความอบอุน ความตื่นเตน ความกลัว ความขบขันซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น จากการชม
โฆษณา ที่จะสงผลตอทัศนคติที่มีตอโฆษณา และบทความในหนังสือ American Journal of Psychiatry
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ของ Brand (2003) ที่กลาววา “ในขณะมีความสุข เราจําเรื่องราวของความสุขไดดีกวาปกติ และ
ในขณะมีความทุกข เราจําเรื่องราวของความทุกขไดดีกวาปกติ ปรากฏการณแบบนี้เกิดขึ้นเพราะ
ความทรงจําอยูใกลชิดกับระบบลิมบิก (limbic system) ซึ่งเปนแหลงที่พักของอารมณในสมองของ
เรา บางครั้งคุณเห็นหรือไดยินอะไรบางอยางเพียงครั้งเดียว ซึ่งนาจะอยูในความจําไมเกินหนึ่งนาที
แตกลับติดอยูในความทรงจําไปตลอดชีวิต มีบางครั้งที่ระบบความจําผูกพันอารมณมากเสียจน
บันทึกขาวสารบางอยางไวไดโดยไมไดตั้งใจ เมื่ออารมณอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ขาวสารที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น จะถู ก บัน ทึ ก ไวในความทรงจํ าอยางถาวร เมื่ อผูบริโภคประสบเหตุการณที่นา กลัว
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จะถูกบันทึกไวอยางละเอียดชัดเจน”
สมมติฐานที่ 2 ประเภทของโฆษณามีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้
1. ประเภทของโฆษณาอารมณตลกตอการจดจําโฆษณา มีความแตกตางจากประเภทของ
โฆษณาเศราตอการจดจําโฆษณาโดยประชากรจะจดจําโฆษณาอารมณเศราไดมากกวาโฆษณา
อารมณตลก สรุปไดวา ประชากรสามารถจดจําโฆษณาเศราไดมากกวาโฆษณาตลก สอดคลองกับ
แนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546:130) ที่กลาววา โฆษณาที่ใชจุดจับใจเสนอคุณประโยชน
ทางอารมณ (Emotional Benefit Appeal) ที่จะทําใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได และเกิด
ความสัมพันธอยางมีเหตุผลระหวางอารมณกับตราสินคาที่โฆษณา โดยอารมณจะถูกกระตุนขึ้นมา
เพราะสินคาในโฆษณานั้น ๆ นําเสนอคุณประโยชนทางอารมณ หรือคุณประโยชนทางจิตวิทยา
และในโฆษณาอารมณเศราสามารถสรางจุดจับใจไดมากกวาโฆษณาอารมณตลก
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรมีผลกระทบตอการจดจําโฆษณาแตกตางกันสามารถ
อธิบายไดดังนี้
1. ประชากรเพศชายที่ไดรับชมภาพยนตรตลก และภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศชายที่ชมภาพยนตรตลกสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรเศรา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณทิพา อุบลวรรณา (2540) ที่กลาววาการนํา
รูปแบบอารมณขันมาใชเปนกลยุทธในการโฆษณาที่มีประสิทธิผล เพราะทําใหผูรับสารชื่นชอบ
และเขาใจได แตในการนํามาใชนั้นผูสงสารตองคํานึงถึงการลด หรือขจัดขอเสียอันไดแก ทรรศนะ
เกี่ยวกับเรื่องขําขันวาไรสาระ โดยใหเหมาะสมกับตัวสินคา และผูรับสาร
2. ประชากรเพศหญิงที่ไดรับชมภาพยนตรตลกและภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณา
แตกตางกันโดยผูบริโภคเพศหญิงที่ชมภาพยนตรเศราสามารถจดจําโฆษณาไดมากกวาผูบริโภคที่
ชมภาพยนตรตลก ซึ่งโฆษณาที่ใชความกลัว กังวลใจ หรือเศราเปนโฆษณาที่สรางสถานการณที่
ไมพึงปรารถนากอใหเกิดความกลัวขึ้น ซึ่งสถานการณนั้น ๆ จะหายไป เมื่อไดใชสินคาที่โฆษณา
เปนกลยุทธที่ใชคอนขางมากในงานโฆษณาสินคาหลากหลายประเภท โดย เฉพาะอยางยิ่งสินคา
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เพื่อสุขภาพและสินคาสวนตัว เชน ประกันชีวิต เครื่องดื่มผสมแอลกฮอล นักจิตวิทยาบางคนเห็นวา
การใชจุดจับใจดานความกลัวนี้ คอนขางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวันนี้เพราะวาคนเรากลัวสิ่งที่
เปนอุปสรรคคือกลัวการไมยอมรับของสังคมมากขึ้นกวาอดีต จึงทําใหเกิดความกลัวหรือกังวลใจถึง
การไมยอมรับในสังคมมากขึ้น จุดจับใจในลักษณะนี้เปนการตอบสนองทางอารมณที่เกี่ยวพันกับ
ความรูสึกของผูชม
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได ว า การใช อ ารมณ เ ศรา หรื อ อารมณ ต ลกในงานโฆษณานั้ น มี
ประโยชนในการสรางการจดจําในโฆษณา มีทัศนคติที่ดี รูสึกชอบในงานโฆษณา และรวมถึงสินคา
ที่โฆษณาดวย ผูวิจัยเห็นควรวาเพื่อผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยนี้สามารถที่จะนําไปใชประโยชนไดอยาง
มีคุณคาตอไป จึงขอพิจารณาใหขอเสนอแนะไวดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของอารมณในงานโฆษณาทั้งอารมณเศราและอารมณ
ตลกมีผลตอการจดจําโฆษณาของผูบริโภคโดยพบวา โฆษณาอารมณเศราสามารถสรางการจดจํา
ตราสินคาไดดีวาโฆษณาอารมณตลก ดังนั้นผูผลิตงานโฆษณาควรพิจารณาถึงความแตกตางนี้เพื่อ
เลือกใชรูปแบบในการนําเสนอโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2. ผลการวิจัยพบวา โฆษณาที่ชมระหวางภาพยนตรที่สื่อถึงอารมณเศราและตลก สงผลถึง
การจดจําโฆษณาของผูบริโภคไดทั้งโฆษณาอารมณเศราและอารมณตลก ฉะนั้นผูผลิตงานโฆษณา
ควรสรางสรรคงานโฆษณาที่มีความนาสนใจ ตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย และขยาย
กลุมเปาหมายเปนกลุมอื่น เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการ โดยในงานวิจัยครั้งนี้พบวาโฆษณา
ผูบริโภคเพศชายสนใจโฆษณาอารมณตลกมากกวาเพศหญิง และผูบริโภคเพศหญิงสนใจโฆษณา
เศรามากกวาเพศชาย
3. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการจดจําโฆษณาโดยใชโฆษณาตางประเทศ เพราะตองการ
หลีกเลี่ยงความคุนเคยของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปสามารถทําการศึกษาโฆษณาที่มีอยู
ในประเทศไทยไดวาผลที่ไดเหมือนกันหรือตางกัน กับโฆษณาตางประเทศอยางไร
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