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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

                                                                 บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของครู ในการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี และเพ่ือ
เปรียบเทียบ ความต้องการมีส่วนร่วม การบริหารงานบุคคล ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณ์การทํางานของครู และช่วงช้ันที่ทําการสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 345 คน 
เครื่องมือที่ได้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าระดับสูงสุด 
คือ ด้านร่วมดําเนินการ รองลงมาคือด้านร่วมประเมินผล และตํ่าสุดคือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 

2. เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานและช่วงช้ันที่ทําการ
สอน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม และรายด้าน 
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The purposes of this research were to study the need to participate in personnel 
administration of the teachers in schools under the office of the Prachin Buri Educational 
Service Area and to compare the need to participate in personnel administration of the 
teachers in schools under the office of Prachin Buri  Educational Service Area. The samples 
were 345 respondents working at schools when the research was conducted. The tool 
used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and one way ANOVA. 

The findings were as follows: 
1. The teachers need to participate in school personnel administration schools as 

a whole at a high level. The aspect with the highest mean level was to participate in 
operation and followed by to participate in evaluation whereas the leanest mean level 
was to participate in interest. 

2. The comparative analysis of Teacher need to panlierpate in school personal 
administration by their working epicenes and by the educational levels was found that the 
statistical sigmilieanet differences were at the level of .05  
  
คําสําคญั   

ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
ความสาํคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพการพัฒนา
ประเทศ ก็ย่อมทําได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอน และรวดเร็วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงาน ที่มีความสําคัญของการจัดการศึกษาในระบบเพราะกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาท่ี
แท้จริงน้ันเกิดขึ้นที่สถานศึกษา          

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างย่ิง 
ในมาตรา 81 ได้กําหนดให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือปฏิรูปการศึกษา               
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไว้ 5 ด้าน 
คือ ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษา 
ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาและระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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ดังน้ันสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สําคัญ จึงจําเป็นต้องบริหารจัดการ                     
งานทุกอย่างไปพร้อมๆ กันอย่างมีคุณภาพโดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก และงานอ่ืนๆเป็นงานสนับสนุน 
เพ่ือประสิทธิภาพของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพที่สุดในปัจจุบันคือการ  

บริหารแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจตามนโยบาย                 
ปฏิรูปการศึกษา เป็นการบริหาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งให้ความสําคัญ ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์และเทคนิคสําคัญ คือ ช่วยสร้าง
ความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การทราบถึงความต้องการในการพัฒนางาน ขององค์การ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้นลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน ช่วยลดความขัดแย้ง                    
และต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศในการทํางาน เทคนิคสําคัญ คือ ใช้กลุ่ม
งานเฉพาะกิจและคณะทํางาน มีคณะกรรมการให้คําแนะนํา การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเน่ืองทั่วถึง                    
การระดมความคิด การฝึกอบรมต่างๆ ที่จําเป็น ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 187)   

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่าครูคือผู้เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคล อันเป็นงานหลักที่สําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูทุกคน                 
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาของตนท้ัง 5 งาน คือ การวางแผนอัตรากําลัง                       
และกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                       
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) โดยให้ครูมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and T. Uphoff, 1977: 6) ใน 4 ระดับ คือระดับ 1 ร่วมตัดสินใจ 
ระดับ 2 ร่วมดําเนินการ ระดับ 3 ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ระดับ 4 ร่วมประเมินผล ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
คุณภาพการบริหารงานบุคคลดีขึ้น ทําให้ครูเกิดขวัญกําลังใจ ในการทํางานมีความผูกพันกับงานที่
รับผิดชอบ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

ดังน้ันการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของครูในสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานบริหารบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์                    
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่มีประสบการณ์ การทํางานต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมการบริหารงานบุคคล แตกต่างกัน อย่างไร 

2. ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําการสอนต่างช่วงช้ันกันมีความต้องการ
มีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล แตกต่างกัน อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี        

2. เพ่ือเปรียบเทียบ ความต้องการมีส่วนร่วม การบริหารงานบุคคล ของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณ์การทํางานของครู และช่วงช้ันที่ทําการสอน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
1) ประสบการณ์การทํางาน นับเป็นปี 
2) ระดับช่วงช้ันที่ทําการสอน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามกรอบงานที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในมาตรา 38 กําหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่บริหารงานบุคคลเพียง 5 ด้าน คือ การวางแผนอัตรากําลัง               
และกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านร่วมตัดสินใจ 
2) ด้านร่วมดําเนินการ 
3) ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
4) ด้านร่วมประเมินผล 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamana อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 108) ได้ 345 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรต้นที่

ต้องการศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์การทํางาน ช่วงช้ันที่ทําการสอนเป็นแบบสํารวจ รายการ 
(Checklist) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยครอบคลุมงาน 2 งาน คือ การเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้พัฒนาจากแนวคิดของ โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and 
Uphoff, 1977: 6) ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล เป็น
เครื่องมือการวัด โดยมีระดับความต้องการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ  1  ต้องการมีส่วนร่วม น้อยที่สุด 
ระดับ  2  ต้องการมีส่วนร่วม น้อย 
ระดับ  3  ต้องการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
ระดับ  4  ต้องการมีส่วนร่วม มาก 
ระดับ  5  ต้องการมีส่วนร่วม มากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคลของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
1. ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีมีระดับการมีส่วนร่วมทั้งโดยรวม

และรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมดําเนินการ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้าน
ร่วมประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะได้มีการทําให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทํางานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทํางาน และทํางานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพประสบความสําเร็จเป็นที่พอใจของโรงเรียน 
และส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ 
และได้มีการร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชนตัวแทนศิษย์เก่า และรับผิดชอบ               
ในการจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของฟอเลอร์    
(Fowler, 1986: 3204 - A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับขวัญกําลังใจ
ในการทํางานของครู อาจารย์ ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ครูอาจารย์ ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
พบว่า การมีส่วนร่วมในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับครูอาจารย์ ในโรงเรียนที่
ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการทํางานแตกต่างกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามสถานภาพครู อันได้แก่ ประสบการณ์                  
ในการทํางาน และช่วงช้ันที่ทําการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า โดยรวม
ของความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้าน พบรายข้อที่เป็นประเด็นที่จะนําไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1. ควรที่จะมีการนิเทศการปฏิบัติงานหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างจริงจัง จัดทํา
โดยการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทําประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือบริหาร การรวมพลังของบุคคลที่เก่ียวข้องกับองค์การในการ
ปฏิบัติภารกิจ จะทําให้องค์การน้ันมีประสิทธิผลวิธีการหน่ึง ในการร่วมพลังความคิด สติปัญญาคือการ
ให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การจะต้องให้บุคคล มีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement)  

กับการปฏิบัติภารกิจจะทําให้บุคคลน้ันเกิดความผูกพัน (Commitment) กับกิจกรรมและ
องค์การ ในที่สุด  

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรหรือครูผู้สอนน้ันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็น
กรรมวิธีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี                     
มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การ 

3. ควรที่จะมีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์            
ในการทํางาน เพราะงานองค์การในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นทุกทีจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานของชาติให้บรรลุผลดีได 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการร่วมดําเนินการหรือการมีส่วนร่วมของการดําเนินงานในแต่ละโรงเรียน  

ตามความต้องการของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือที่จะนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
ต่อไป 

2. ควรที่จะศึกษาวิจัยความต้องการมีส่วนร่วมดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือนําผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป และสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างบุคลากรหรือครูผู้สอนให้มีส่วนร่วมกันมากย่ิงขึ้นไป 
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 บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู              
ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรีและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 226 คน และครูจํานวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.93 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน             
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 
และรายด้านทุกด้านเห็นด้วยในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปรากฏว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 The research objectives were to study and compare the opinions of the 
school administrators and teachers towards the criterion and procedure for 
professional teachers’ promotion. The sample comprised of 226 school 
administrators and 372 teachers under the office of Prachin Buri Educational Service 
Area. The instruments used were questionnaires of rating scale type and the 
reliability was 0.93 the statistics employed were mean, standard deviation, t-test 
independent.  
The results were as follows; 
 1. The opinions towards the criterion and procedure for professional 
teachers’ promotion of the school administrators and the teachers in the overall 
perception and each aspect separately were at the high level of suitability. 
 2. The school administrators and teachers perceived the criterion and 
procedure for professional teachers’ promotion with no significant difference 
 
คําสําคัญ 
 วิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคนให้สามารถนําการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ ผลผลิตของระบบ
การศึกษา คือ พลเมืองของประเทศที่สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย ในสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถริเริ่มพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้พัฒนาและ
ก้าวหน้าไปได้อย่างมีหลักการบนพ้ืนฐานของความเข้าใจในเหตุและผล ความถูกต้อง ความดีงาม และความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้
สมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ และสังคม ทั้งในระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม เพราะเมื่อบุคคลมี
ความรู้ แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะนําไปสู่การใช้
ความรู้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษาจึงเป็นทั้งกระบวนการและเน้ือหา
ในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 การพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจสําคัญ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่งเสริมให้คนมีความกระตือรือร้นที่จะทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่จําเป็นต้องควบคุม  
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(อุทัย เลาหวิเชียร, 2535: 421) และเมื่อทรัพยากรคนที่ทํางานในองค์การต่างๆ ได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ขึ้นก็จะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และใช้ความสามารถสร้างสรรค์งาน             
ให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น ดังน้ัน ถ้าต้องการให้องค์การมีความมั่นคงถาวรจําเป็นจะต้องพัฒนาให้คน              
มีความรู้ ความชํานาญ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจ มีความมั่นคงและอยู่ด้วย
ความสุขกาย สบายใจ จึงเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดเสียมิได้ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา                     
3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลา                    
ของการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าบุคลากรทุกระดับยังไม่ได้รับการพัฒนา และการให้ขวัญกําลังใจ   
แก่บุคคลยังทําได้ไม่ทั่วถึง และจากการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ยังมีปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี,2549: 11) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่องปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารโรงเรียน และครู อาจารย์ และสอดคล้องกับ เดือนเพ็ญ กิจประสพโชค (2539: 80)  
ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 4 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า พฤติกรรมของครูที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งปรากฏทางสื่อมวลชน เช่น ครูเล่นการพนัน                
ครูข่มขืนทําร้ายร่างกายศิษย์ครูลงโทษนักเรียนโดยวิธีวิปริตพิสดาร ครูละทิ้งหน้าที่การสอน ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่ทําให้ภาพพจน์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องตกตํ่า มัวหมอง และถูกลดความเช่ือถือศรัทธาจากสังคมไป
เรื่อย ๆ เพราะครูคือ ผู้ที่สังคมคาดหวังให้ทําหน้าที่พัฒนาคนและเมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาดังกล่าว การ
พัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญย่ิง เพราะเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถดึงดูด และธํารงรักษาคนมี
ความรู้ มีความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุดและนานท่ีสุด เท่าที่หน่วยงานต้องการ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 
2548: 6)  
 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์วิธีการ ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงสนใจและต้องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารระดับสูง องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิต การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีขวัญและกําลังใจและศรัทธาต่อวิชาชีพครูเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังได้ข้อ
ค้นพบจากการวิจัย เป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดวิธีพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการเลื่อน  
วิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการเลื่อน  
วิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีแตกต่างกันหรือไม่  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์                 
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  
 
 วิธีดําเนินการวิจัย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สังกัดสํานักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 จํานวน 274 โรงเรียน รวมประชากรที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 548 คน และครูจํานวน 3,303 คน   
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 303) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 226 คน และครูจํานวน 372 คน  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ                 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
 3.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
    3.1 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยศึกษา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ
เลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
    3.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาที่จะสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม ฉบับร่างตามขอบเขตของเนื้อหาที่กําหนดไว้ 
    3.4 นําแบบสอบถามที่สร้างให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง                
ด้านเน้ือหา และภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหา และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
    3.6 นําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
    3.7 นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นคะแนนรายข้อของ
แบบสอบถามมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถาม กับคํา
จํากัดความที่ใช้ในการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตร (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539: 19) แต่ถ้าข้อคําถามใดมีค่าดัชนีตํ่ากว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   3.8 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 125 - 126) รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
   4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัด        
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูในการตอบแบบสอบถาม 
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   4.3 ผู้ วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ                
ความถูกต้องสมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   5.1 หาค่าความถ่ีและร้อยละ ในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 

   5.2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแบบสอบถาม ตอนที่ 2  
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนโดยอาศัย
แนวคิดของเบส (Best, 1997 อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2542: 77)  
                  5.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์แลวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี               
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test Independent)  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้ข้อค้นพบโดยสรุป ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 
และรายด้านทุกด้านเห็นด้วยในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปรากฏว่าโดยภาพรวม ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านวิธีการประเมินความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเห็น
ด้วยมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
การเลื่อนวิทยฐานะ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน             
วิทยฐานะ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กกับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน           
วิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูโรงเรียนขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่กับครูโรงเรียนขนาดกลางและครูโรงเรียนขนาดใหญ่กับครู
โรงเรียนขนาดเล็กความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเกณฑ์การอนุมัติ ครูโรงเรียน
ขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูโรงเรียน
ขนาดกลางกับครูโรงเรียนขนาดใหญ่ ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีผลที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน คือ 
 1. ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเล่ือนวิทยฐานะ ของผู้บริหาร
โรงเรียน และครู เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารโรงเรียนและครู สามารถปฏิบัติได้ และ
รายการประเมินตรงกับสภาพการปฏิบัติงานประจําในโรงเรียนจะเห็นได้จากความคิดเห็นทุกด้านและ
ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทั้งหมด ยกเว้น ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าด้านหลักเกณฑ์
การประเมิน ข้อ 2 ในปีที่ขอผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอน ไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ผู้บริหารเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน เห็นว่าการกําหนดช่ัวโมงสอน
ต่อสัปดาห์ไว้ตํ่าเกินไป เอ้ือประโยชน์ให้กับครูที่มีเวลาสอนน้อย หรือโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูมาก
เกินเกณฑ์ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกําหนด
อัตราครูต่อนักเรียน 1: 25 คน และระดับมัธยมศึกษา 1: 20 คน และโดยปกติครูในโรงเรียนจะมี    
เวลาสอนต้ังแต่ 21 – 30 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2533)  ปีการศึกษา 2547 
อัตราครูต่อนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1: 20.52 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) สอดคล้องกับความคิดเห็นของครูที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งอาจารย์ 3 ทุกข้อ ยกเว้น หลักเกณฑ์ การพิจารณาจากการเป็นวิทยากร
ผู้ชํานาญการซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ครูเห็นด้วยจํานวนน้อยที่สุด                 
(บุญเลิศ เขียนวงศ์, 2540) สอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ที่เหมาะสมในการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูสายงานการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสม
เรียงลําดับดังน้ี ด้านความเป็นครู ด้านการสอน ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู ด้านการ
รักษาวินัย และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (สุริยะ มนิระพงศ์, 2541) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสด์ิ ชาวบัวใหญ่ (2551) ที่ได้ศึกษาความเหมาะสมของ แบบประเมินผล                
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การปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครูสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และด้านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่และเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
ระหว่างกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันและกลุ่มระดับการศึกษาต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ โดยภาพรวม และรายด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน               
วิทยฐานะ ของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูได้ปรับปรุงให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้อย่างสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ประจําที่ทําอยู่แล้ว ยกเว้นด้านวิธีการประเมิน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความไม่แน่ใจในวิธีการ
หลายขั้นตอน เช่นการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดที่ 2 จากศึกษานิเทศก์ 7 ต้องมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท 
การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดที่ 3 โดยความเห็นชอบขององค์กรกลางของการบริหารงานบุคคล และการให้
คณะกรรมการชุดที่ 3 เป็นผู้ประเมินแผนการสอนและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันมากอาจเก่ียวเนื่องกับความเป็นธรรมในวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการ สอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครู มีเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอน ด้านการให้ความเป็นธรรมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (สมพงษ์ สุรารักษ์, 2541) และสอดคล้องกับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า บุคคลที่ควร เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้แก่ตัวผู้สอนเอง
หัวหน้าหมวดวิชาเพ่ือนในหมวดวิชาเดียวกัน และผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ (ภิญโญ แก่งศิริ, 2537) 
 3. ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะพฤติกรรมการบริหารงาน ความเป็นผู้นําทางวิชาการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาดอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน สอดคล้องกับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมในระดับมากและเมื่อจําแนกตามจังหวัดที่ต้ังของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกจังหวัดเช่นกัน (บุญลือ จันทศร, 2541) และสอดคล้องกับความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และทุกด้าน
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อยู่ในระดับมากเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน (เก้ือกูล แสงพร้ิง, 2541) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญพิมพ์ ภูชมศรี  (2547) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินอาจารย์ 3  เชิงประจักษ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านเหมาะสม ในระดับมาก ครูผู้สอนในโรงเรียน             
ที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่สูงขึ้น เชิงประจักษ์ แตกต่างกันอย่าง                    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าขนาดเล็ก 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งโดยภาพรวม ด้านวิธีการ
ประเมิน และด้านเกณฑ์การอนุมัติ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะความเป็นผู้นําและประสบการณ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่มีมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ
มุ่งมั่นและต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้ามากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง ด้าน
องค์ประกอบการประเมินกับคะแนนผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนของโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ทําให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถดําเนินการ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินได้มากกว่า ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับการใช้อํานาจของ
ผู้บริหารกับสถานการณ์ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญแต่ละด้านโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับสถานการณ์ภายในโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนและสถาน
ที่ต้ังโรงเรียน (สาลินี ศรีสง่า, 2541) สอดคล้องกับความเป็นผู้นําทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและประสบการณ์ในการบริหาร (เก้ือกูล แสงพริ้ง, 2541)  
 5. ความคิดเห็นที่มี ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู               
พบว่า ครูในโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินดังกล่าวของครูส่วนใหญ่ ในโรงเรียนทุกขนาด
ปฏิบัติอยู่เป็นประจํา สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า 
กิจกรรมท่ีครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การแสวงหาความรู้อยู่เสมอการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับ
ผู้เรียนในช้ันเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างหลักสูตรการแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนา
ผู้เรียนได้สูงขึ้น การปรับปรุงแผนการสอนได้สอดคล้องกับข้อจํากัดของนักเรียน ครู สถานศึกษา การใช้สื่อได้
เหมาะสม และผู้เรียนได้มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโดยยึดกระบวนการและสร้างนิสัยเป็นหลัก การ
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รายงานผลการพัฒนาเป็นกลุ่มของห้องเรียนที่รับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีสม่ําเสมอและให้
การแนะนําโดยสอดแทรกในการสอน การมุ่งมั่นร่วมมือพัฒนางานจนบรรลุเป้าหมาย การอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงาน
กับชุมชน และการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการสอน (พรสมบัติ ศาสตร์นอก, (2543) และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญพิมพ์ ภูชมศรี (2547) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จําแนกตามขนาด ของโรงเรียน ผลการวิจัย 
พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่สูงขึ้น เชิงประจักษ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนโรงเรียน ขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าขนาดเล็ก 
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน               
วิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งโดยภาพรวมและด้านเกณฑ์การอนุมัติ ครูโรงเรียน
ขนาดกลางและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูโรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่ได้สอนนักเรียนระดับช้ันเดียวหรือสอนประจําช้ันที่เป็นนักเรียน
กลุ่มเดียว ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่แม้จะสอนระดับช้ันเดียว นักเรียนกลุ่มเดียว แต่ต้องรับผิดชอบ
สอนหลายห้องเรียน และครูโรงเรียนขนาดเล็กต้องรับผิดชอบสอนนักเรียนหลายระดับหรือเป็นครูประจําช้ัน
หลายห้องเรียน นักเรียนหลายกลุ่ม จึงทําให้ความรับผิดชอบ ในการจัดทําเอกสารการเตรียมการสอนต่างๆ ที่
จะแสดงถึงร่องรอยในการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูมีปริมาณและความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการเปรียบเทียบทัศนะของครูสายงานการสอนที่มีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะจําแนกตามตําแหน่ง การขอกําหนดตําแหน่งและ
อายุตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บุญเลิศ เขียนวงศ์,  2540: 21)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ที่ควรนํามาทบทวน และปรับปรุง
เป็นอันดับแรกคือ หลักเกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 ในปีที่ขอผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ เพราะทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูเห็นว่าเหมาะสมตํ่าสุด ควรจะมีการเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงสอนขั้นตํ่า
ให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพจํานวนช่ัวโมงสอนจริงของครูทั่วไป  
  1.2) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูตามขนาดของ+โรงเรียนมีความคิดเห็น                   
ที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับธรรมชาติการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนแต่ละขนาด หรือสภาพความรับผิดชอบของครูในแต่ละสาขาวิชา 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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  2.1) ควรศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเล่ือนวิทยฐานะ              
ของครูที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะย่ืนคําขอ ครูที่มีคุณสมบัติที่จะย่ืนคําขอ ครูที่ได้รับการอนุมัติผลการประเมิน
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการประเมิน 
  2.2) ควรศึกษาความเหมาะสมเฉพาะด้านองค์ประกอบการประเมินของหลักเกณฑ์                     
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะกับภาระหน้าที่การสอนของครู 
 

บรรณานุกรม 
บุญพิมพ์  ภูชมศรี.  (2547). การศึกษาความคิดเหน็ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอาจารย์ 3

เชิงประจักษ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดหนองคาย.               
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

บุญเลศิ เขียนวงศ์.  (2540). ทศันะของครูที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งเป็นอาจารย์ 3.  
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษามหาบัณฑิต                                       
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

พรสมบัติ  ศาสตร์นอก.  (2543). การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น.            
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ:  
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

สวัสด์ิ  ชาวบัวใหญ่.  (2551).  การศึกษาความเหมาะสมของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
ข้าราชการครมีูวิทยฐานะชาํนาญการ ตามความคิดเหน็ของขา้ราชการครู                     
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต         
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.   

สุริยะ มนิระพงศ์.  (2541).  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครสูายงานการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

การศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษา 
 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุร ี

 

A STUDY OF THE  PROBLEMS IN ORGANIZING STUDENTS’ ACTIVITY AT  
A VOCATIONAL EDUCATION INSTIUTE OF PRACHIN BURI PROVINCE 

 
มานิต   ป่าชัด  จุไร  โชคประสิทธ์ิ และอรสา   โกศลานันทกุล 

Manit  Pachad,  Jurai  Chokprasit, and Orasa  Kosalanantagoon 
 

หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมของสถาบันอาชีวศึกษา                       

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาในการ           
จัดกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภท
อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี  ปีการศึกษา 2551 จํานวน 391 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 จํานวน 198 คน                   
ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามประเภทสถานศึกษา                 

จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.24 เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จํานวน 51 ร้อยละ 25.76 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา การจัด
กิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)                     
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษามีความเห็นว่าปัญหา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ด้าน               
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ=3.40, S.D.=0.75) โดยปัญหาด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
(Χ=3.45, S.D.=0.83) รองลงมาคือปัญหาด้านการดําเนินงาน (Χ=3.40, S.D.=0.82) และปัญหาที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือปัญหา ด้านการประเมินผล (Χ=3.35, S.D.=0.87) ตามลําดับ  
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2) เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการวางแผนของสถาบัน
อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยการหาค่าที พบว่า 
โรงเรียนแต่ละประเภท มีปัญหาไม่แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติมากกว่า .05  

 
 
 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the problems of the students 
activities in the Vocational Education Institute of Prachin Buri province in academic 
year 2008.  

The samples used were 198 teachers and the tool used to collect data was a 
questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , mean , standard 
deviation (S.D.) and t-test. 

The findings were as follow: 
(1) The majority of the samples showed  that the teachers were the public 

school 74.24 % and the private school 25.76 %. The students’ activity problem in 
Vocational Education Institute of Prachin Buri province as a whole were at a 
moderate level ( x = 3.40, S.D.= 0.75) and each aspect had a maximum mean in the 
aspect of planning ( x = 3.45, S.D.= 0.83) and evaluation ( x = 3.35, S.D.= 0.87) 
respectively. 

(2) The comparative analysis between the students’ activity problem in vocational 
education institute of Prachin Buri province concerned planning and the school category 
showed that there was no significantly different at a level of .05.   

 
คําสําคญั  

ปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา  
 

ความสําคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพจะ
ทําให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข สามารถประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559)            
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ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยแผนการศึกษาแห่งชาติได้นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
บูรณาการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาที่ย่ังยืนมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยทั้งปวง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 1)  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ความต้องการของสังคม และความต้องการของประเทศชาติ น่ันคือบุคคลสามารถ
ประกอบอาชีพได้ และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งเน้นความต้องการ และมาตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ ความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการ ทิศทางในการพัฒนาประเทศ                     
และพัฒนาศักยภาพของบุคคล พัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ถ่ายโอนและเช่ือมโยงความรู้จาก
ภายนอก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการ องค์กรอาชีพ และกลุ่มวิชาชีพในพ้ืนที่กับ
สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบทวิภาคี และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเฉพาะสาขา                     
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพ่ือเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาสากล โดยสนับสนุนให้เปิดสอนและฝึกอบรม
สาขาที่ขาดแคลนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมแห่งคุณภาพ             
สังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นสังคมที่สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน                  
(บัญญัติ ลาชโรจน์, 2547)  

การที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติบ้านเมืองน้ัน สถาบันการศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการดําเนินการจัดการศึกษา และ
อบรมฝึกฝนเสริมสร้างคุณสมบัติ เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาที่กําหนดไว้ ดังน้ัน สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวางเพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะทางวิชาการ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษา 
จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่
ดี เรียนรู้การทํางานร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคี การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง
ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษากับ
ชุมชน งานกิจการนักเรียน นักศึกษา จึงเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติที่สําคัญ ซึ่งมุ่งหวังให้เกิด
แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังน้ันการบริหารงานกิจกรรมจึงเป็นงานที่จะต้องได้รับการสนับสนุน และ
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ส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตาม
ความหวังของสังคมซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคน เก่ง ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

งานกิจกรรมนักศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญ               
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ตามความ
คาดหวังของสังคม เพราะเป็นการจัดบริการและเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถดํารงตนอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การบริหารงานกิจกรรมในสถานศึกษาเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาอาชีวะ             
ที่ผ่านมา และจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (ประสิทธ์ิ สุรศิลป์, 2538;                  
วรเวทย์ บุญมา, 2541; ยุทธพงศ์ ยุคุณธร, 2543; สุทธิวรรณ กิตินิรันดร์กูล, 2545) เช่น ขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ ขาดงบประมาณ บางกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยมาก เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน                     
ผู้ที่เก่ียวข้อง ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมระหว่างอยู่ในสถานศึกษา  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบัน
อาชีวศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาอาชีวะ
ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ซึ่งถือว่าการกิจการนักเรียน นักศึกษามีบทบาทสําคัญ              
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ตามความ
คาดหวังของสังคม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา และผู้เรียนต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถานศึกษาต่างประเภทกันในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี มีปัญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี 
ปีการศึกษา 2551 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของสถานศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 391 คน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550) ในจังหวัดปราจีนบุรี 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา              
ในจังหวัดปราจีนบุรีปีการศึกษา 2551 ที่สุ่มได้จากประชากร คํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1973: 725) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 จากจํานวนประชากร 391 คน                  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 198 คน 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
3.1 ตอนที่ 1 คือ เป็นแบบสอบถามสําหรับ ครูผู้สอน ข้อคําถามเกี่ยวกับประเภทของสถานศึกษา 

ของผู้ตอบแบบสอบถามในจัดกิจกรรม นักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม 
ของ ศศีเทพ ปร่ํานาค (2543) จํานวนทั้งหมด 36 ข้อ 

3.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Rating Scale) 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผู้สอน จํานวน 198 คน จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง              

8 แห่ง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
4.3 นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และจัดกระทําเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป  
 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม คือการทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยทดสอบค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
5.2 วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอนที่ 1) การจัดกิจกรรมนักเรียน 

โดยการหาความถี่ สถิติร้อยละ (Percentage) 
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการจัดกิจกรรม นักศึกษา (ตอนที่ 2) โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวัดระดับปัญหา ใช้แบบมาตราส่วนแบบ              
ลิเคิต (Likert Scale) โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามท่ีเรียกว่า           
การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) โดยการใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เพ่ือใช้วัดนํ้าหนัก
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ความคิดเห็นโดยข้อคําถามให้ครอบคลุมหัวข้อที่จะศึกษาที่จะศึกษาในแต่ละส่วนที่จะศึกษามี 5 
ตัวเลือก  

5.4 ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (t-test Independent) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีที่แตกต่างกันมีปัญหาในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ ค่าที (t – test) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามประเภทสถานศึกษา 
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.24 เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จํานวน 51 ร้อยละ 25.76    

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
(Standard Deviation) พบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา มีความเห็นว่าปัญหาการ จัดกิจกรรม
นักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Χ=3.40, S.D.=0.75) โดยปัญหาด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ย ระดับมาก (Χ=3.45, 
S.D.=0.83) รองลงมาคือปัญหาด้านการดําเนินงาน (Χ=3.40, S.D.=0.82) 

3. และปัญหาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือปัญหา ด้านการประเมินผล (Χ=3.35, S.D.=0.87) 
ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการวางแผน               
ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบว่า                     
ไม่แตกต่างกัน   

5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการดําเนินงาน                  
ของโรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียนโดยรวมพบว่า                    
ไม่แตกต่างกัน 

6. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการประเมินผล
ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบว่า 
ไม่แตกต่างกัน   

อภิปรายผล  
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ผลจากการศึกษาเรื่องศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา เก่ียวกับ
ปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี                   
ปีการศึกษา  2551 ในปัญหาด้านการวางแผน ปัญหาด้านการดําเนินงาน และปัญหาด้านการประเมินผล 
ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี คือ 

1. ปัญหาด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา เก่ียวกับปัญหา
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ปราจีนบุรี มีปัญหาในด้าน
การวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องตารางระยะเวลา การกําหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ กอร์ตัน (Gorton อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ ยุคุณธร, 2543: 17) ควรเขียนจุดมุ่งหมาย              
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกิจกรรมแต่ละอย่างแต่ละประเภท มีการวางแผนการประชุมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้รอบคอบและชัดเจนอธิบายและเขียนโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดให้ผู้เรียนได้ทราบ
ในตอนต้นปีการศึกษา และมีการประเมินผลแต่ละกิจกรรมและโปรแกรมกิจกรรมทั้งหมดเป็นระยะ ๆ 
และอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่จําเป็น 
รองลงมาคือ กําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู นักศึกษาในการจัดกิจกรรม ควรมีอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบ และมีความสนใจในกิจกรรมน้ันๆ ระบุบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน 
ด้านการจัดกิจกรรมควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 
(2550) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ควรจะพัฒนาข้ึนมาจากความสนใจ ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้เรียน ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรจะพัฒนาความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ิมความรู้และทักษะในการเป็นผู้นํา หรือเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มพัฒนาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรจะทําให้ผู้เรียนเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป ควรจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ และ
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสะท้อนค่านิยมแบบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียน                 
มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นน้ันควรมีครู-
อาจารย์ เป็นผู้ให้คําปรึกษาและดูแล โดยเปิดโอกาสให้เป็นผู้ดําเนินการ การจัดกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความพร้อมสภาพแวดล้อม ตลอดจนแหล่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรม จะต้อง
มีความเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หลักการที่สําคัญที่สุดที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง
ยึดในการจัดและการบริหารกิจกรรมนักเรียน 

2. ปัญหาด้านการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา                     
มีความเห็นว่าปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี ในด้านการดําเนินงานภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องความร่วมมือ   
ของครู/อาจารย์ในการดําเนินการจัดกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ง พูลสวัสด์ิ 
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(2534: 46) กิจกรรมนักเรียนว่า โดยท่ัวทั่ว ๆ ไปแล้ว บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องจะมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูที่ถูกแต่งต้ังให้ควบคุม ดุแลการจัด
กิจกรรม จะต้องร่วมปรึกษาหารือ ในการวางแผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน รองลงมาคือ เรื่องงบประมาณ ในการดําเนินการแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
นภาพร ล้อธรรมจักร (2531: 42) ได้สรุปหลักการดําเนินการตามแผนไว้ว่า วัตถุประสงค์สําคัญในการ
ดําเนินการตามแผนคือ ความต้องการที่จะให้ได้รับความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสิ่งที่
จะต้องพิจารณาในการดําเนินงาน คือ บุคลากรซึ่งทําหน้าที่โดยตรงในการดําเนินงาน ซึ่งได้แก่ ครู 
และ นักเรียน และด้านเงิน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือให้กิกรรมดําเนินไปได้ด้วยดี  

3. ปัญหาด้านการประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ผู ้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา                
มีความเห็นว่าปัญหาการ จัดกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี ในด้านการประเมินผลภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องการบันทึก                 
ผลการประเมินไว้เป็นหลักฐานแสดงให้ชัดเจน รองลงมาคือ มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
ตลอดภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ (พัทธมน ศักดิษฐานนท์, 2544: 23-25) การจัดกิจกรรม
นักเรียนมีประสิทธิภาพดี จะต้องมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลการกิจกรรม
นักเรียน และยังทําให้ทราบว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละครั้งมุ่งหมาย               
ที่ชัดเจน แน่นอน เมื่อจัดและกิจกรรมควรจะประเมินดูว่า กิจกรรมเหล่าน้ันได้ผลตามที่ได้วาง
จุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ ควรจะได้มีการประเมินกิจกรรมนักเรียนเป็นระยะ ๆ ตลอดภาคการศึกษาและ
ตลอดปี เพ่ือจะได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมใดขึ้นบ้าง และได้ผลอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะสําหรับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา ดังน้ี 

1. ควรกําหนดแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนงาน
กิจกรรมนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาในแต่
ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน รูปแบบของการจัดกิจกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความมีจิตใจ
อาสา เพ่ือสร้างจิตสํานึกดีต่อตนเองและชุมชนท้องถิ่น 

4. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

5. ควรมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลงานกิจกรรมนักศึกษา 
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6. ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละคร้ังควรมีการสร้างแบบประเมินในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และสอดคลองกับผู้เข้ารวมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่บริเวณ

ใกล้เคียง และนําผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง  
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน

อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี  
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีและ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูผู้สอนต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรีจําแนก ตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 
จํานวน 345 คน เครื่องมือที่ได้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ t–test  

ผลการศึกษา พบว่า 
1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านความคิดความเข้าใจ เชิง
ระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และตํ่าสุด คือด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลปรากฏดังน้ี 

 2.1 ครูผู้สอนในสถานทําการที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 2.2 ครูผู้สอนในสถานทําการที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 และเขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี 
มีความคิดเห็นกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในภาพรวมน้ันแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ใน 4 ด้าน คือ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วม และด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the learning organization of 

schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area and to 
compare the opinion of the teachers toward the learning organization of schools 
under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area.  

The samples were 345 respondents which consisted of principals and 
teachers. The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test (independent). 

The findings were as follow: 
1. The statistical mean of teachers operator toward the learning organization 

of schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area as a 
whole were at a high level. The aspect with the higheast level of statistical mean 
were the systematic thinking, and mutual team learning whence as the aspect of 
conceptual thinking was the towest. 

2. The comparative analysis of teacher opinion toward the learning organization of 
schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area by the size of 
school as a whole and each aspect showed that there was no statistical significantly 
different at the level of .05. However the research found the statistical significant 
differences of the teachers opinions between these who were Buri Educational 
Service Area one and two at the level of .05 in term of working at schools under the 
Jurisdiction of prachin self learning, conceptual thinking, shared value and mutual 
team learning.   
 
คําสาํคญั   

องค์กรแห่งการเรียนรู้ การศึกษา 
 

ความสําคญัของปญัหา 
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จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ อันเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและการคมนาคมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่
การศึกษาในปัจจุบันไม่อาจรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทําให้
เกิดกระแสการปฏิรูปในทุกๆ ด้าน ในปี พ.ศ. 2538 หลายฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของการเมือง
การปกครอง เกิดกระแสปฏิรูปการเมือง ในที่สุดคนไทยก็ได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและมีบทบัญญัติที่แตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนมากมาย โดยเฉพาะได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาอย่างจริงจัง จนกระทั่ง
ได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกระบบ และปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2550   

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยคาดหวัง
ให้ผู้ผ่านการศึกษาแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญดังต่อไปน้ี คือเป็นผู้มี
สุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดเป็นผู้ใฝ่รู้เสาะแสวงหาความรู้ 
เป็นผู้มีความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละและ
มีความอดทน ร่วมมือกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ทั้งน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมไทย และความเหมาะสมของการจัดการศึกษาในแต่
ละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 :34) 

จากปัญหาทางการศึกษาในภาพรวม จะเห็นได้ว่าการปรับตัวของระบบการศึกษาไทยไม่
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย เกิดวิกฤตทางการศึกษา ปัญหาทางสังคมท่ีมีอยู่
มากมาย การแข่งขันระดับนานาชาติอยู่ในระดับที่ท้ายๆเหตุที่เป็นเช่นน้ีได้รับการสรุปแล้วว่า เพราะ
สังคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2544 1)   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นไทย มีศักยภาพการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง  
มีความสุข จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระดมทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการวิจัย และนําผลมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ และเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กํากับติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 274 แห่ง 1 สาขา 
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กระจายอยู่ ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอกบินทร์บุรี อําเภอศรีมโหสถ อําเภอนาดี  อําเภอบ้าน
สร้างอําเภอประจันตคาม และอําเภอศรีมหาโพธิ ประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดเล็ก 214 โรง สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 60 โรง ผลจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง 

จากเหตุผลและปัญหา จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ เป็นปัญหาเร่งด่วน                     
ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาศัยกรอบแนวคิด การนําสถานศึกษาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีศักยภาพเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางหน่ึงหากนําไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ สิ่งสําคัญที่จะ
แก้ปัญหาต่างๆ  ได้สําเร็จ และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้น้ัน ขึ้นอยู่กับภาวะความเป็นผู้นําของ
ผู้บริหาร สถานศึกษา และความพร้อมความตระหนักของเพ่ือนร่วมงานในองค์กร กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทํา 
และกล้าที่จะนําการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆ ไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า เพ่ือการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่น่าภาคภูมิใจในโอกาสต่อไป 
 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี แตกต่างกันตามเขตพ้ืนที่และขนาดของสถานศึกษา อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. การศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน
การศึกษาปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีจําแนก ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาและขนาด
ของสถานศึกษา   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวแปรอิสระได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีและขนาดของสถานศึกษา  
โดยแบ่งเขตพ้ืนที่และขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี 

1.1 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1.1 เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1                               
1.1.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

1.2 ขนาดสถานศึกษา   
1.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
1.2.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามกรอบแนวคิด ของ ปีเตอร์ เอ็ม. เซ็นกี (Peter M. Senge) ประกอบด้วย
วินัย 5 ประการ คือ 

1) ด้านความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
2) ด้านแบบแผนความคิดอ่าน  (Mental Models) 
3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
5) ด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking) 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551โดยการกําหนดขนาดของสถานศึกษา1) เป็นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป 2) เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 โดยใช้
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamana อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 108) ตามขนาดของ
สถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 345 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามให้สอดคล้องกับบทบาท
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้สอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 แบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551โดยครอบคลุม
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พฤติกรรม 5 ด้าน คือ 1)  ด้านความรอบรู้แห่งตน 2)  ด้านแบบแผนความคิดอ่าน 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) ด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับดังน้ี  

5     หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด 
4     หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มาก 
3     หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปานกลาง 
2     หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้อย 
1     หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้อยที่สุด 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 4.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
 4.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t–test  

สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน  
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุ ต้ังแต่ 46-55 ปี โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางาน 
ระหว่าง 21 ปีขึ้นไป ขนาดของสถานศึกษาเป็นขนาดใหญ่ โดยมีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเขต 2 (อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี)  

1. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสภาพการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

1.1 ด้านความรอบรู้แห่งตน พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่                 
ในระดับมาก 
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1.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุร ีอยู่
ในระดับมาก 

1.5 ด้านความคิดความเข้าใจเชิงระบบ พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุร ีอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลปรากฏดังน้ี 

2.1 ขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ครูผู้สอนในจังหวัดปราจีนบุรีมีความคิดเห็นเก่ียว 
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในภาพรวมน้ันแตกต่างกันรายด้านแตกต่างกันใน
ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความรอบรู้แห่งตน 
ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและด้านความคิด              
ความเข้าใจเชิงระบบ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการวางแผน การดําเนินการตามแผน มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองบุคลากรมีขวัญกําลังใจเป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีทักษะสร้างสรรค์เชิงรุก ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มีการพัฒนา
ตนเองและนําผลการพัฒนาตนเองมาพัฒนางานในองค์กรจึงทําให้ผลงานขององค์กรโดยรวมในทุกๆด้าน             
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภมรี ธํารงศรีสุข (2544) ที่ได้ศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สามารถทําให้
พนักงานงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ ไทยจํากัด มีลักษณะช้ีนําตนเองได้ จากผู้ที่คอยช่วยเหลือ              
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ก็จะเป็นผู้ให้คําปรึกษา และงานวิจัยของ วิโรจน์สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545)  ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง พบว่า ระบบการคิดและระบบการพัฒนาควรจะต้องมองการพัฒนาอย่าง 
เป็นผลต่อเน่ืองกัน โดยเริ่มจากการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง ก่อนจะส่งผลต่อการ
พัฒนาในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความเป็นองค์กรวิชาชีพ การ
พัฒนาความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

2. ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างกันกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 1 ที่มีการพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ มากกว่าเขต 2 อาจเป็นเพราะสํานักงานเขตพื้น
การศึกษาปราจีนบุรี ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาของ เขต 1 มากกว่า เขต 2 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของถวิล มาตรเลี่ยม (2544) ที่ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาต่อการพัฒนาสถานศึกษา
ประชาบาล เขตจังหวัดสกลนคร พบว่า กรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันจะมีบทบาท
ในการพัฒนาสถานศึกษา ร่วมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างกันแสดงให้เห็นว่า ขนาดของ
สถานศึกษาเป็นตัวแปรที่ทําให้ ค่าเฉล่ียระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่ในชุมชนที่มี
ความเจริญ ความสามารถในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม จึงทํา
ให้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใน
ระดับที่มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้านแล้ว พบว่ารายข้อที่เป็น
ประเด็นที่จะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นน้ันควรดําเนินการดังน้ี 

1. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคากรทุกฝ่ายที่ เก่ียวข้องอย่างชัดเจนอย่างต่อเน่ือง  
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของวิสัยทัศน์
องค์กรและนําสู่การฝึกปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรด้วยวินัย 5 ประการ คือ 1) การรอบรู้
แห่งตนหรือการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาและตลอดชีวิต  2) การมีแบบแผนความคิดอ่านหรือมีความคิด
ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ําเดิมแต่สร้างสรรค์ 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม หรือการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในแนว
เดียวกันเพ่ือความสําเร็จของงาน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือ
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การพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร และ5) การมีความรู้ความเข้าใจเชิงระบบหรือระบบของการ
ทํางานจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2. ควรให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําขององค์กร โดยเฉพาะภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
ถ้าผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน มีความตระหนักใน
บทบาทในหน้าที่ และพร้อมนําสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นย่อมทําให้องค์กรมีแต่การพัฒนา
และจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังตลอดไป 

3. ผู้นําที่ดี ควรเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ใจเปิดกว้าง กรุยทางให้ผู้อ่ืนเดินตามได้อย่างมั่นใจ
ปลอดภัย เปิดโอกาส กระจายอํานาจให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาและมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงกัน เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อีกต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                    
และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทํา
หน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 215 คน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 
โรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 70 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 48 
โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าที (t–test Independent) และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียน                   
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนการสอน               
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่าง                    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study of guideline implementation in 
school’s learning reform according to administrators’ opinions under the office of                   
Prachin Buri educational service area, and to compare the opinions of school 
administrators categorized according to administrative experience and school sizes. The 
research samples were 215 school administrators of 97 small -sized school, 70 medium 
sized schools and 48 large-sized ones. The instrument applied in this study was a rating 
scale questionnaire whose reliability was 0.95. Statistics used in the research analysis were 
percentage, mean, standard deviation. t-test and F-test were applied in statistical 
hypothesis testing.  
 The results of this research were as follows: 
 1.  As a whole, work performance results of the school administrators according 
to learning reform guideline was at high level. When scrutinized at each aspect, it was 
found at high level in 3 aspects, and at medium level in 1 aspect, these aspects were 
learning reform policy, teaching procedures, measurement and evaluation, including 
classroom research. 

 2. The school administrators with different administrative experience, as a whole 
had statistically significant difference of opinions on working performance of laming reform 
guideline at the .05 level. When scrutinized at each aspect, it was found statistically 
significant difference at the level of .05 in 3 aspects i.e. learning reform policy, teaching 
procedures and measurement and evaluation. It was found no significant difference in the 



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 
 

35 

aspect of classroom research. The opinions of the school administrators of different school 
sizes on working performance of learning reform guiltless as a whole, were statistically 
difference at the .05 level of significance.  When scrutinized at each aspect, they were found 
no statistically significant difference at the level of .05 in 2 aspects i.e. learning reform policy 
and teaching procedures. But there were statistically significant difference at the level of .05 
in 2 aspects i.e. measurement and evaluation and classroom research. 

 
คําสําคัญ 
         การปฏิรูปการเรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสภาพของ
สังคมที่ต้องเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความสําคัญ 
และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ฉะน้ันการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 การจัดการศึกษาที่ดีน้ันต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ                 
ของบุคคล สังคมและประเทศ ย่ิงเมื่อต้องเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมท่ีจะทําให้การศึกษา                   
มีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมสําหรับการแข่งขันในสังคมโลกด้วยแล้วก็ย่ิงเห็นความสับสน                     
ความล้มเหลว ความล้าหลังที่เป็นปัญหาของการศึกษามากขึ้น จากมุมมองหรือทัศนะของบุคคลต่าง ๆ                     
ที่เห็นพ้องต้องกันทําให้กล่าวได้ว่า การศึกษาของไทยเรากําลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างย่ิง (รุ่ง แก้วแดง, 
2541: 1-2) เป้าหมายการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ล้วนถูกครอบงําอย่างเข้มงวดให้ไปสู่การฝึกอบรมคนไทยให้กลายเป็นวีรบุรุษ
วีรสตรีในสถาบันการศึกษา เป็นมนุษย์พิเศษที่เพ่ือนและอาจารย์ยกย่องเป็น “เด็กปัญญาเลิศ”      
(พิทยา ว่องกุล, 2543: 12-13) และวิกฤตที่สําคัญของระบบการศึกษาไทย คือ ความทุกข์ของผู้เรียน 
เน่ืองจากเน้ือหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน ของเด็ก เด็กจําใจต้องเรียนรู้  
ในสิ่งที่ไกลตัว ต้องสร้างจินตนาการด้วยความยากลําบาก และมีความทุกข์เพราะต้องท่องจํา
ตลอดเวลา ทําให้เด็กมีเจตคติต่อการเรียนไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่มีความสุข 
ไม่น่าเรียน และยิ่งการสอนถ้าเรียน ในระดับที่เน้นเฉพาะความจําก็ย่ิงเพ่ิมความเครียดให้เด็กมากขึ้นจนเกิด
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ปัญหาวิกฤติเก่ียวกับผู้เรียน และนับวันปัญหาเหล่าน้ันจะรุนแรงมากข้ึน จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาใหม่              
ของสังคมได้ (รุ่ง แก้วแดง, 32543: 2-3) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ได้นํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ          
จากข้อมูลแผนปฏิบัติประจําปี 2551 การสรุปการปฏิบัติงานในรอบปี 2549 ได้กล่าวโดยสรุปว่า                
การปฏิรูปการศึกษามีโรงเรียนนําร่องการปฏิรูป พบว่า การปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง                
ซึ่งผลการปฏิรูปการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 5) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสําเร็จอย่าง    
เป็นรูปธรรมโดยจะต้องเร่ิมต้นจากโรงเรียนดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียน                 
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการดําเนินการจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสาน                  
อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดเวลา โดยบุคลากร                 
ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูจะต้องมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ต้ังแต่นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                      
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา                    
การจัดการเรียนรู้ ฯ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้                
ที่เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด ตลอดจนเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่จากรายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพการศึกษาที่พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนยังอยู่ในระดับมาน่าพอใจ โดยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                       
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะ                 
การค้นคว้าตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) ยกเว้นความเป็นพลเมืองดีผ่านเกณฑ์ สําหรับด้านวิชาการ 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ ยกเว้นสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ความพยายามในการ
ดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง การดําเนินการในด้านน้ีประกอบด้วย การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน เช่น มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ดําเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดของหน่วยงานในระดับนโยบาย 
และหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดทําคู่มือครูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ                                   
มีการพัฒนาครูเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญแต่ยังดําเนินการไม่ครบถ้วน                  
ซึ่งนอกจากครูจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผล
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ผู้เรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป โดยการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้พิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน ความปะพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
ทดสอบ ซึ่งพบว่าการดําเนินการมีน้อย มีเพียงการจัดทําเอกสาร เป็นแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียน และแบบระเบียนแสดงผลการเรียนมีการฝึกอบรมครู ส่วนหน่ึงแต่ทางปฏิบัติจริงครูส่วนใหญ่ 
ยังใช้วิธีการทดสอบเหมือนเดิม (สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 12) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรที่จะพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีให้มีระดับความสําเร็จที่สูงขึ้น ทั้งน้ีต้องทราบข้อมูล                  
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ชัดเจน แม่นยําและถูกต้อง จึงได้ทําการศึกษา การปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
การเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

 1. ผู้บริหารมีความคิดเห็นของต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด 

 2. ผู้บริหารมีความคิดเห็นของต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียน 
แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหาร
และขนาดโรงเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําหน้าที่
ผู้อํานวยการโรงเรียน 276 โรงเรียน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 132 โรงเรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 87 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 57 โรงเรียน 
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   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําหน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์                   
Krejcie and Morgan จํานวน 215 คน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 โรงเรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 70 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียน ขนาดใหญ่จํานวน 48 โรงเรียน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                    
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                    
เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการ                
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือนํามากําหนดเป็นแบบสอบถาม 
  3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  3.3 ทําการสร้างแบบสอบถาม ฉบับร่างตามกรอบแนวคิด 
  3.4 นําแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา และภาษา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
          3.5 ปรับปรุงแก้ไขและนําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความ ที่เขียนขึ้นแบบสอบถาม                 
กับนิยามศัพท์ที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยข้อคําถาม                
ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05 ถือว่าข้อคําถามน้ันมีความตรงเชิงเน้ือหาสามารถนําไปใช้ได้ 

 3.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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 3.8 นําแบบสอบถามจากการทดลองใช้มาหาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงรวมท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารในการเก็บขอ้มูล 

 4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ตามลําดับ ขั้นตอน ดังน้ี 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถ่ีและ หาค่าร้อยละ 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหารและขนาด
โรงเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) และวิเคราะห์
ความแปรปรวน (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่ภายหลังด้วยเทคนิค Newman-Keuls Test 
ตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียน                         
การสอน ด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                     
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ด้านคือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียน                     
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ              
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่น่าสนใจมา
อภิปรายผล ดังน้ี  

 1. การปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทาง การปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติ หลัก
สําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยทั้งชาติจากเดิม ที่เน้นการถ่ายทอด และการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรัก การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการปฏิรูป
การเรียนรู้น้ันควรเร่ิมจากโรงเรียนทุกแห่งดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีการประกันคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยบุคลากรของโรงเรียนทั้งผู้บริหารและครู ควรมีความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติและการบริหารจัดการที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่กําลังดําเนินการ 
หรือ มีความต้องการ ที่จําดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้
ผสมผสานกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดําเนินโครงการสรรหาและสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544: 1-4) ดังน้ัน จึงส่งผลทําให้ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสกฤต เศรษฐชัย (2546) ที่ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหา การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
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สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา (2548: 52-62)   
ที่พบว่า การดําเนินการงานปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน
ประถมศึกษาทั่วประเทศอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของประสาร เทียมสกุล (2550)                  
ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
สุรินทร์ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารและขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                  
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหาร
และขนาดโรงเรียน พบว่า  
  2.1 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่มีประสบการณ์การ
บริหารต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ด้าน คือ                 
ด้านนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านการวัดและการ
ประเมินผล ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการ
บริหารงานที่แตกต่างกันทําให้กระบวนการวางแผน กระบวนการคิด กระบวนการติดสินใจในการ
บริหารงานแตกต่างกัน การปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แม้จะเป็นโยบายในระดับชาติที่โรงเรียนทุก
โรงเรียนต้องปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติการเรียนรู้ที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 แต่ด้วยประสบการณ์ในการทํางาน
ของผู้บริหารโรงเรียนที่แตกต่างกัน จึงทําให้เกิดความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่าง สอดคล้อง                 
กับงานวิจัยของประสาร เทียมสกุล (2550: 48-59) ที่ได้เปรียบเทียบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป   
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า                       
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกันมีการปฏิบัติตามแนวการปฏิรูป
การเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                       
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ                       
ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านการจัดการหลักสูตร                       
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านการวัดและการประเมินผล ดานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้าน 
พบว่าไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 กําหนดภารกิจให้โรงเรียนทุกแห่งทุกขนาดจะต้องมีการ
ปฏิบัติในแนวทาง และเกณฑ์เดียวกัน พร้อมกันน้ันจําเป็นจะต้องมีภารกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนใน 5 ส่วนเหมือนกัน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543: 6) คือ การปฏิรูปการเรียนรู้             
ของผู้เรียน การปฏิรูปการสอนของครูผู้สอน การปฏิรูปการบริหารของผู้บริหาร การประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2544: 1-4) ที่ได้ระบุเก่ียวกับผู้บริหารโรงเรียนโดยมิได้จําแนกตามขนาด
โรงเรียนไว้ว่าผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นผู้นําของโรงเรียนและแบบอย่างของผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและของ
โรงเรียนทั้งโรงเรียนว่ามีศักยภาพด้านใด และเพียงใด แล้วนําไปเป็นฐานในการพัฒนาให้โรงเรียนมีระบบ
โครงสร้างและนวัตกรรมองค์กรที่เน้นการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ โดยองค์คณะบุคคล การพัฒนา
บุคลากร และคณะกรรมการโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งโรงเรียน ผู้บริหาร            
จะใช้การปฏิรูปจริงและการประเมินผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถทัศนคติ               
ที่จะบริหารจัดการตามสภาพความต้องการและความจําเป็นของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพ
และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเป็นเป้าหมายสําคัญ แม้ว่าผลการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่จะคิดเห็นและปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอดคล้องในทางเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ 
      1.1 ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันในการกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น 
  1.2 ควรมีการกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยต้องเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างแท้จริง ไม่เป็นเพียงแค่หลักการ 
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  2.2 ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อครูผู้สอนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน                 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 3. ด้านการวัดและประเมินผล 
  3.1 ควรแต่งต้ังคณะกรรมการการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือดูแลรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ 
  3.2 ควรกําหนดเครื่องมือประเมินผลที่มีกระบวนการดําเนินงานอย่างน่าเช่ือถือ 
  3.3 ควรจัดทําเคร่ืองมือประเมินที่มีกระบวนการดําเนินงานอย่างน่าเช่ือถือ 
 4. ด้านการวิจยัในช้ันเรียน 
  4.1 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
  4.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน 
 2. การศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการวิจัย                     
เชิงปฏิบัติการ 
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 345 คน เครื่องมือที่ได้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าสถิติพ้ืนฐานค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า  t–test  

ผลการศึกษา พบว่า 
1. วิเคราะห์เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการดําเนินงานแนะแนว
ของโรงเรียน ด้านการศึกษาสํารวจข้อมูลมี ระดับสูงสุดคือ ด้านงานศึกษา สํารวจ ข้อมูล รองลงมาคือด้าน
การติดตามและประเมินผล และตํ่าสุด คือ ด้านงานสารสนเทศ  

2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนที่มีขนาด                        
ที่แตกต่างกันในภาพรวม มีความแตกต่างกันด้านงานสารสนเทศและด้านงานให้คําปรึกษาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 
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The purposes of this research were to study the conditions of guidance 
administration in schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational 
Service Area and to compare the conditions of guidance administration in schools 
under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area which classified 
by size of school. The samples were 345 key informants and the tool used to collect 
data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), t-test (independent). 

The findings were as follow: 
1. The conditions  of guidance administration in schools under the 

Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area showed that as a whole were 
at a high level and each aspect had a maximum mean in the aspect of data gathering , 
follow up and evaluation and data information. 

2. The comparative analysis between the conditions of guidance 
administration in schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service 
Area and the size of school showed that as a whole and each aspect had significantly 
different at the level of .05 namely in the aspect of data information and counseling.  
 
คําสาํคญั   

การแนะแนวของโรงเรียน การศกึษา 
 
ความสําคญัของปญัหา 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศไทยใน
ปัจจุบันทําให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนไทย ทําให้สภาพความเป็นอยู่ สภาพการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป (รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือสังคมไทย, 2544 :31) กระแสอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติทําให้ค่านิยม  ความเช่ือของคนไทย และสังคมไทยเบ่ียงเบนออกจากเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ที่ดีงามและคุณค่าชีวิตแบบไทยเดิม มายึดติดกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม มีความหย่อนยานใน
ศีลธรรมและจริยธรรม จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันทําให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ฉลาดทําให้ชีวิตได้รับความขมข่ืนเป็นทุกข์แสนสาหัส ต้องเผชิญ
ความขัดแย้ง ความกดดันนานัปการไม่อาจปรับตนให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงมีเจตนารมณ์ที่เน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
พ.ศ. 2544 ซึ่งการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องเน้นในการพัฒนาโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการในทุกด้านไปพร้อมกันหรือแบบองค์รวม คือ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข นับเป็นสิ่ง
ยากในสภาพสังคมปัจจุบัน ในขณะที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                        
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยทางอ้อมต่อการดําเนินชีวิตของคน ทุกเพศ                 
ทุกช่วงวัยของชีวิต ผลกระทบอันเกิดจากบุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อม ขาดทักษะในการ
ตัดสินใจ และไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ 

งานแนะแนวเป็นงานส่งเสริมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและความจําเป็นของ
การแนะแนว  จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการแนะแนวมาแล้ว 3 ฉบับ คือ แผนพัฒนางานแนะแนว 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่  1 (พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2               
(พ.ศ. 2540-2544) และได้จัดทําแผนพัฒนางานแนะแนว ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) เพ่ือให้การแนะแนว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและยึดหลักในการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   

กรมวิชาการ (2545: 20) ได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการงานแนะแนวไว้ว่า เป็นการพัฒนาระบบ
การแนะแนวของสถานศึกษาที่สามารถป้องกันช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพ  
การจัดทําแผนพัฒนาการแนะแนวจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การแนะแนวทั้งในด้านแนวคิด
และวิธีการทํางานให้เป็น “การแนะแนวมติใหม่” ที่มุ่งให้ทุกส่วนทุกฝ่ายในสังคมมีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
แนะแนวชีวิตและสังคม เพ่ือดูแลช่วยเหลือบุคคลในทุกช่วงวัยของชีวิตอย่างมีคุณภาพ การบริหารจัดการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบการบริหารการแนะแนวที่มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการและมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ขอบข่ายภารกิจงานแนะแนว ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 
และบุคลิกภาพ การวาง โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการกําหนดคณะหรือ
บุคคลผู้ปฏิบัติ งาน รวมท้ังสายการบริหารและประสานงาน โดยยึดหลักทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม                 
มีระบบการดําเนินงานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ครูทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และองค์ประกอบที่ลืมไม่ได้คือ การติดตามและประเมินผล ซึ่งมีหลายวิธีการและหลายปัจจัย มีการ
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ติดตามผลผู้เรียนที่จบการศึกษา ประเมินกระบวนการและผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ีอาจพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน  ๆได้ตามความจําเป็น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มาจากระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญเดิมจะมีการ
ดําเนินงานแนะแนวมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ส่วนโรงเรียน สปช. เดิม น้ันส่วนใหญ่เพ่ิงเริ่มดําเนินการ ผู้ศึกษาจึง
สนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวตามของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ซึ่งมีโรงเรียนที่มีขนาดและจํานวนบุคลากรต่างกันว่ามีสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

มีสภาพการดําเนินการแนะแนวในโรงเรียนแตกต่างกัน ตามเขตพ้ืนที่และขนาดของโรงเรียน อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา โดยมีการแบ่งขนาดของโรงเรียนดังน้ี 
1) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
2) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน โดยใช้แนวการบริหารจัดการงาน

แนะแนว ของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2545 5) มีภารกิจงาน 5 งานหลัก ดังน้ี 
1) งานศึกษา สํารวจ ข้อมูล 
2) งานสารสนเทศ 
3) งานให้คําปรึกษา 
4) งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ 
5) งานติดตามและประเมินผล 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู ในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 1 และช่วงช้ันที่ 2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2550  กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณของ             
ทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamana อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 108) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตาม
ขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนโรงเรียน 150 โรงเรียน จํานวนครู 345 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขนาดของโรงเรียนที่สังกัด 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพการดําเนินการแนะ

แนวของโรงเรียน ตามแนวทางของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจงาน5 งาน ลักษณะของเคร่ืองมือเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ ปฏิบัติมากที่สุด 
ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย และปฏิบัติน้อยที่สุด แบบสอบถามแบ่งเป็น5 งาดังน้ี 

1) งานศึกษา สํารวจ ข้อมูล 
2) งานสารสนเทศ 
3) งานให้คําปรึกษา 
4) งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ 
5) งานติดตามและประเมินผล 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี ค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
วิเคราะห์ t-test  
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มี ขนาดของโรงเรียน ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่ประสบการณ์ทํางานระหว่าง 21 – 30 ปี และเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 เป็นส่วนมาก  

1.  สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ระดับสูงสุดคือ ด้านงานศึกษา สํารวจ ข้อมูล รองลงมาคือด้านงานติดตามและ
ประเมินผล และตํ่าสุด คือ ด้านงานสารสนเทศ  

2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
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 2.1 ขนาดของโรงเรียนที่มีขนาดที่แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 
.05 ส่วนรายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ และด้านงานให้
คําปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 

 2.2 เขตพ้ืนที่ การศึกษาที่ แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี นัย 
สําคัญที่ .05 ส่วนรายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้กําหนด 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1.  สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ที่มีการดําเนินงาน ทั้งโดยรวม และรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน 
คืองานศึกษา สํารวจ ข้อมูล งานสารสนเทศ งานให้คําปรึกษา งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ และงาน
ติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก แต่ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะช่วยผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา ด้านงาน
อาชีพ ด้านชีวิต และสังคมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนเองอยู่ที่ไหน ควรจะแก้ไขอย่างไร 
การแก้ไขน้ันมีก่ีทาง และควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการ
ช่วยตนเองอย่างจริงจัง และเพ่ือเป็นแกนนําให้ความรู้ คําแนะนําแก่ครู ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องในการรู้จักและ
เข้าใจผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆเช่น การใช้ระเบียบสะสม การใช้แบบทดสอบการสังเกต การสัมภาษณ์ การเย่ียม
บ้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2537) พบว่า ปัญหาการจัดบริการแนะแนวใน
แต่ละบริการ คือครูไม่มีเวลาในการรวบรวมข้อมูล ขาดเอกสารข้อมูลในการให้บริการและขาดคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนไม่กล้าขอคําปรึกษา นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบริการ และ กล่าวว่า
มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่โรงเรียนยังไม่ได้จัดทํา โดยให้เหตุผลของปัญหาการแนะแนวในโรงเรียน เช่น การขาด
บุคลากรแนะแนวโดยตรง ความไม่พร้อมของโรงเรียน การขาดคู่มือ ขาดการติดต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก และ
การที่ครูมีภาระงานมากเกินไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายสุดา สาสุนทร (2541) พบว่า ปัญหาการ
จัดบริการแนะแนวในแต่ละบริการ คือครูไม่มีเวลาในการรวบรวมข้อมูล ขาดเอกสารข้อมูลในการให้บริการและขาด
คนที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนไม่กล้าขอคําปรึกษา นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบริการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 ส่วนรายด้านมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ และด้านงานให้คําปรึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 

3.  เขตพ้ืนที่การศึกษาที่แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 ส่วน
รายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็นประเด็นที่จะนําไปสู่
สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1.  ควรที่จะการมีตารางนัดหมายเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักเรียน เป็นที่แน่ชัด ควรท่ีจะมีการนัดวัน
เวลา สถานที่ ให้แน่นอน เพ่ือครูผู้สอนและนักเรียนจะได้มีการพบปะ พูดคุยกันถ้านักศึกษามีข้อสงสัย จะได้
ถามได้ในตอนน้ันเลย และครูผู้สอนจะได้ให้ปรึกษาแก่นักเรียนได้ถูกต้อง และเพ่ือเป็นการคลายข้อสงสัยให้กับ
นักเรียนด้วย 

2.  ควรที่จะมีการจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาทุกครั้ง เพ่ือที่จะได้เป็นการบันทึกข้อมูลที่ครูได้ไป
เย่ียมนักเรียนที่บ้าน และได้มีการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองว่าครูผู้สอนได้ให้คําปรึกษาแก่
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างไรบ้าง และนักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะนํามาแก้ไขและปรับปรุง มีการ
พัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ในพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เทียบกันพ้ืนที่

การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
ทําวิจัยของโรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

2.  ควรที่จะศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่าอาจมีผลต่อสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน อาทิ 
เพศ สถานภาพ และอายุ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ทราบถึงว่าผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวน้ันมีเพศไหน มีสถานภาพ
อย่างไร และมีอายุส่วนมากน้ันอายุเท่าไหร่  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2550 จํานวน 347 คน แยกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 40 คน ครู
จํานวน 307 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) แบบ Dependent และค่าเอฟ (F-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา                 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า               
อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการให้กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนด้านการประสานงานและการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 
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  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and to compare state of school 

Administration of the basic education school committee according to administrators’ 
and teachers opinions under the office of the Prachin Buri Educational Service Area. 
The research samples were 40 school administrators and 307 teachers. An instrument 
applied in this study was a rating scale questionnaire with reliability of 0.99. Statistics 
used in the research analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test.  

The results of this research were as follows: 
1. School administrators’ and teachers’ opinions the office of the Prachin 

Buri Educational Service Area in overall picture were at a high level. Considering each 
item, it was found that school administrators’ and teachers’ opinions in all items  
were at a high  level namely planning, resource allocation, work reinforcement. In 
area of coordination and evaluation, school administrators’ and teachers’ opinions 
were at a moderate level. 

2. The comparison of school administrators’ and teachers’ opinions to state 
of school administration of the basic education school committee classified by 
school’s sizes i.e. large, middle and small, were not significantly different. 
 
คําสําคัญ    
  การปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ได้ระบุอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในมาตรา 39 ไว้ว่า   
ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 24)                 
การกระจายอํานาจตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34 (2) ซึ่งได้กําหนดให้สถานศึกษา ที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ใช้โรงเรียน เป็นฐาน 
(School-Based Management: SBM) ทําให้สถานศึกษาสามารถบริหารตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็น
การสร้างรากฐาน และความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาดังน้ันสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลจึงมีสิทธิ 
หน้าที่ และมีอํานาจตามกฎหมายในการบริหารงานด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวแทนของนิติบุคคล ที่ใช้อํานาจแทน
สถานศึกษาทั้งระบบ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหน้าที่กํากับส่งเสริมและทํางานร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา การเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาทําให้มีศักยภาพบางประการ ซึ่งรุ่ง แก้วแดง 
(2546: 18-20) ได้เสนอไว้ว่าสถานศึกษาจะสามารถ รับบริจาคทรัพย์สินในนามของสถานศึกษาได้ 
และมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ทํานิติกรรมบางด้านได้ มีการเปลี่ยนแปลงที่
ทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และเป็นการสร้างความพร้อมสําหรับการกระจายอํานาจ  
 ปัจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบสภาพปัญหาโรงเรียนในสังกัดบางส่วน
มีปัญหาสําคัญ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนมีคุณภาพค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น     
มีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี เน่ืองจาก
การจัดสรรงบประมาณรายหัวที่ผ่านมา ใช้จํานวนนักเรียน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โรงเรียนบางโรงเรียน
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1: 8 ในขณะท่ี
มาตรฐานทั่วไปกําหนดไว้ 1: 25 นอกจากน้ียังมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
เป็นต้น และจากสภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษา ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จึงได้มีนโยบายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ที่ผ่านมาน้ัน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ สถานศึกษาที่ได้รับความ
นิยมจากผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมือง และโรงเรียนประจําอําเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา
ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานานเกินไป ทําให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดเล็กจํานวนมาก และเป็นสถานศึกษาที่มีครูไม่ครบช้ัน ขาดแคลนส่ือและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ทําให้มีคุณภาพค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษา ขนาดอ่ืน  ๆและปัญหาด้านขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ในสถานศึกษาขนาดเล็กจะด้อยกว่าสถานศึกษาขนาดอ่ืนๆ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 
2550: 10) นอกจากน้ี ได้มีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมนัส 
กันประชา (2547: 2-3) พบว่าสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่มีคุณภาพค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากขาด
ความพร้อมด้านปัจจัยอันได้แก่ ปัญหา ด้านจํานวนครูที่มีอยู่ไม่ครบช้ันทําให้ไม่สามารถ จัดการเรียนการสอน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

52 

ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งยังขาดแคลนครูผู้สอนวิชาเฉพาะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ พลศึกษา 
ครูผู้สอนส่วนหน่ึง ซึ่งในแต่ละปีจะมีสถิติการขอย้ายจํานวนมาก ครูส่วนใหญ่ขาดพลังในการทํางานร่วมกัน 
ขาดผู้ร่วมคิดร่วมทํา ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะปริมาณงาน มีน้อย ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการ
จัดทําผลงานทางวิชาการสถานศึกษา บางแห่งไม่มีผู้บริหารหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยนอกจากน้ันยัง
ขาดแคลนส่ือและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งต้องมีการลงทุนเฉพาะ
ด้านครุภัณฑ์และอัตรากําลังครูที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง 
โดยไม่จําเป็น 
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดปราจีนบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่กล่าวมาน้ัน จะบรรลุผลต้องทําการศึกษาสภาพ การบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามสภาพจริงในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม             
และประเมินผลให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 นอกจากน้ีผลการวิจัยจะทําให้ได้ความรู้ใหม่ทางการบริหารจัดการศึกษาอันจะนํา
ความรู้ไว้ครบวงจร และทําให้ได้ความรู้ใหม่ทางการบริหารจัดการศึกษาอันจะนําความรู้และข้อมูล
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา            
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี
แตกต่างกันหรือไม่ 

 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา   
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่มี
ขนาดต่างกันแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี 
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 2. เ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เ ก่ียวกับสภาพ                   
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 3. เ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เ ก่ียวกับสภาพ                     
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 274 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,396 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2549 โดยการกําหนดตําแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 104) ตัวอย่างสุ่ม
แบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ของสถานศึกษาที่ต้ังแต่ละอําเภอ ตามตําแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 351 คน 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่                  
ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2549 
แบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีปีการศึกษา2549 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales)                    
มีจํานวน 40 ข้อ ในเรื่องที่ต้องการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร
การให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการประเมินผลงาน ระดับความคิดเห็นว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการบริหาร   
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
      3.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วใช้กรอบแนวคิดสภาพการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดสมาคมผู้บริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา                      
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(The American Association of School Administrators) ใช้ตัวย่อว่า AASA ว่าได้ให้คําจํากัดความ                 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 ประการ ได้แก่ การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร การให้กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงานและการประเมินผลงาน 
   3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้างแบบสอบถาม
รวมทั้งสัดส่วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละงาน 
   3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกําหนดในข้อ 2 แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอความเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเหมาะสมความคลอบคลุมของเน้ือหาและการใช้ภาษา 
   3.4 แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ   
   3.5 นําแบบสอบถามคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากสูตร (สํานักงานทดสอบทาง
การศึกษา, 2539: 19)   
   3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขต                 
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)                       

ของแบบสอบถามโดยวิ ธีหาค่ าสั มประสิ ทธ์ิ แอลฟาα–Coefficient) ของครอนบัช (Cronbach)                       
(ล้วน สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2543: 312) 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  4.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือขออนุญาตให้หัวหน้าสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี
ทุกแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงหัวหน้าสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ทุกแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออธิบายเหตุผลและความจําเป็นในการเก็บข้อมูล และวิธีการตอบแบบสอบถาม 
  4.3 ผู้วิจัยออกพ้ืนที่ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่หัวหน้าสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วรอเก็บแบบสอบถาม 
  4.4 ในกรณีที่ไม่พบผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ธุรการดําเนินการแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ กรณีที่ไม่ส่งแบบสอบถามกลับมา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา              
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า                    
อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการให้กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนด้านการประสานงานและการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 
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 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลน้ี ผู้วิจัยได้อภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน
การวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 1. เรื่องที่มีการบริหารและระดับการบริหารการศึกษา 
  จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับสภาพ           
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
ด้านการให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการประสานงานและการประเมินผลอยู่ในระดับ               
ปานกลาง การที่ได้ข้อสรุปเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนพ่ึงเร่ิมใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ             
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ทุกโรงเรียนพ่ึงเริ่มแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่แต่งต้ังขึ้นใหม่
ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่มากนักและไม่รู้ว่าโรงเรียนจะให้เข้าไปมีการบริหารในเร่ืองอะไร และเป็น
ช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการบริหารแบบเดิม                     
ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีอํานาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาแต่เพียงคนเดียวซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษายังยึดติดกับการบริหารแบบเดิมคือแบบอัตตาธิปไตย ซึ่งเป็นสาเหตุให้โรงเรียนยังไม่เปิด
กว้างให้คณะกรรมการฯ เข้ามามีการบริหารในการจัดการศึกษามากนัก 
  แต่เมื่อพิจารณาตามลําดับค่าเฉลี่ยการบริหารการศึกษาในแต่ละเรื่อง พบว่า ด้านการ
ประสานงานมีการบริหารสูงสุด ผลสรุปที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า การประสานงานเป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ 
และโรงเรียนจะต้องติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนเพราะแต่เดิมในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จนในปัจจุบันก็มิได้คลายความช่วยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ดังน้ันการประสานงานจึงเป็นเรื่องหลักที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ได้มีการบริหารมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรรณพ จูจันทร์ (2546) ที่ได้ศึกษา                    
สภาพการบริหารการศึกษาและปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเชียงแสน ตามบทบาท หน้าที่ ที่ กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
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คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2543 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดทุกหน้าที่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ในการจัดทําร่างนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของโรงเรียน การนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์การจัดทําสาระหลักสูตร                    
การรับทราบการรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของ
เด็กในเขตบริการโรงเรียน การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ การร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วน ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโรงเรียน การเข้าร่วม
เป็นวิทยากรภายนอกให้ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นตัวแทนของโรงเรียนประสาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน การเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําปี การพิจารณา
แต่งต้ัง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตามภารกิจและความเหมาะสม และการให้ความร่วมมือส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิด
ผลสําเร็จ สําหรับปัญหาที่พบคือ โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการ ภายในโรงเรียนเอง คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้เรื่องหลักสูตร เด็กในพ้ืนที่ มีหลายสัญชาติทําให้การประสานงานไม่ดี โรงเรียน
ไม่ให้ความสําคัญดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส คณะกรรมการไม่มีศักยภาพ ในการจัดหา
งบประมาณ การขาดความสัมพันธ์ระหว่างครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีเวลาให้กับโรงเรียนการช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน                 
ไม่ชัดเจน การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ และบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนมีภาระหน้าที่             
ที่ไม่สอดคล้องกัน  
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา        
และครูจากผลการวิจัยที่พบว่า ลักษณะการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ตามขนาดโรงเรียนไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การที่ได้ข้อสรุปเช่นน้ี              
อาจเน่ืองมาจาก ทุกโรงเรียนพ่ึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานขึ้นใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543  ซึ่งทําให้คณะกรรมการ
หลายโรงเรียนพ่ึงเริ่มทํางาน ยังไม่รู้ทิศทางในการจัดการศึกษาประกอบกับเป็นการแต่งต้ัง
คณะกรรมการใหม่ตามระบบปฏิรูปการศึกษาหลายคนยังศึกษา ทิศทางการเข้าไปมีการบริหาร                
ตามระเบียบว่าควรจะเข้าไปร่วมในเร่ืองอะไรมากน้อยแค่ไหน ดังน้ี ในช่วงแรกน้ี จึงทําให้คณะกรรมการ           
ในทุกโรงเรียนมีการบริหารไม่มากนัก คือ อยู่ในระดับ ปานกลางทุกเรื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย                      
ของวัลลภ บุญกิติเจริญ (2547) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ            
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป ตามขนาดของโรงเรียนประชากร
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ที่ใช้ในการวิจัย คือ ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์
สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาสังกัด                
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 งาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ 
แย้มชุมพร (2550) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามทัศนะ ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เก่ียวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ที่มีตําแหน่งหน้าที่แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บันลือ พลพันธ์ (2550) ที่ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ช่วงช้ันที่ 1-3 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านการประสาน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดับการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิบูลย์ คงมั่น (2548) ที่ได้ศึกษา
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานเชิงคุณภาพตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ พบว่า 
ในภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ สภาพการบริหารงานเชิงคุณภาพ
ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 แสดงความคิดเห็นเป็นรายด้าน ดังน้ี  
  3.1 การดําเนินการบริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานมีการบริหารในการบริหาร  
  3.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และควรเปิดโอกาส               
ให้ผู้ปกครองได้สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.3 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาส ให้ ชุมชน                         
มีการบริหารในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
มีการบริหารในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ควรจัดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีการบริหารในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  
    3.4  การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือควรเปิดโอกาสให้
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการบริหารในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรเปิดโอกาส
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ให้ชุมชนได้เสนอแนะภารกิจของโรงเรียน และควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
มีการระดมทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
  3.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ โรงเรียนยังขาดระบบข้อมูลสารสนเทศ                       
ที่ทันสมัย จํานวนบุคลากรน้อยไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และบุคลากร ส่วนใหญ่ยังไม่เห็น
ความสําคัญในการบริหารโรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จากท่ีกล่าวมาแล้วสอดคล้องกับงานวิจัยของบานเย็น แสงเจริญ (2549) ที่ได้ศึกษาสภาพ               
การบริหารโรงเรียน ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                
นครลําปาง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่สําคัญด้านการนําองค์การ คือ บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ                       
ในการทํางาน การประสานงานของผู้บริหารไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นกัลยาณมิตร ด้านการจัดองค์การ คือ                  
การจัดบุคลากรปฏิบัติงานไม่ได้คํานึงถึงความรู้ความสามารถและมอบหมายงาน ให้รับผิดชอบมากเกินไป                 
ด้านการวางแผน คือ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการควบคุม คือ ผู้บริหารขาดการ
นิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง ส่วนแนวทางแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของพนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปางในแต่ละด้านคือ ด้านการนําองค์การ ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการทํางานโดย
ให้คํายกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการจัด
องค์การ คือ ก่อนที่ผู้บริหารจะมอบงานให้ผู้ใดรับผิดชอบควรคํานึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน ด้านการวางแผน คือ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ควรให้บุคลากรทุกคน ในโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีการประชุมช้ีแจงให้ทุกคนไดรบทราบถึงหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบ                  
ด้านการควบคุม คือ ผู้บริหารควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในโรงเรียน 
และมีการประชุมบุคลากรในแต่ละกลุ่มแต่ละสายงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการทํางานภายหลังการนิเทศงาน                  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิงห์ทอง คําเขื่อน (2548) ที่ได้ศึกษาภาพการบริหารงานของสถานศึกษาและ
ปัญหาของโรงเรียน พบว่า ครูขาดแคลนทําให้รับภาระหลายอย่าง งบประมาณไม่เพียงพอ ครูขาดความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร และใช้วิธีการสอนแบบเก่า ที่ไม่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
  1.1 ควรมีการอบรมหรือปฐมนิเทศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าใจ ถึงบทบาท
หน้าที่ของการเข้าไปมีการบริหารในการจัดการศึกษา 
  1.2 ควรมีการพิจารณากลั่นกรอง เลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
บุคคลที่มีความเหมาะสม เช่น ความรู้ความสามารถ ความสมัครใจ เสียสละ และมีเวลาให้กับบทบาท
หน้าที่ตามกําหนด 
 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนในด้านอ่ืน ๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องน้ีในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน           
เป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบระดับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
สําคัญของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา จํานวน 288 คน 
ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ความแตกต่างโดยใช้ F-test และ t-test dependent 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล                    
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายขั้นตอน                     
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ครูที่มีระดับการศึกษา และการจบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย ต่างกัน                     
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

60 

ประสบการณ์การสอนช้ันอนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the problems of student centered 
instruction according to the opinion of Kindergarten teachers in basic education 
institutions under the office of Prachin Buri Educational Service Area and to compare 
levels of these problems in student centered instruction of kindergarten teachers in 
basic educational institution under the office of Prachin Buri Educational Service Area. 
The sample were 288 kindergarten teachers in basic educational institutional with 
stratify random sampling. The dada were analyzed by windows program. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, F-test, 
Scheffe’s test, and t-test for hypothesis testing.  
 The result of this research were as follows: 
 1. Problems of student centered instruction were performed moderately 
both as a whole and individual.  
 2. The comparison of kindergarten teachers’ classified by the level of 
education opinions about the problems of student centered instruction; was found 
that there was no significant difference. 
 3. The comparison of kindergarten teachers, classified by experience of 
teaching the opinions about the problems of student centered instruction; was found 
that there was significant difference.  
 4. The comparison of kindergarten teachers’ classified by education 
background (the Early Childhood or not.) opinions about the problems of student 
centered instruction, was found that there was significant difference.  
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ครูอนุบาล 
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ความสาํคญัของปัญหา 
  จากกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่ได้เน้นยํ้าความสําคัญของการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม                 
และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขภายใต้ คําจํากัดความเก่ง ดี  
และมีความสุข น้ัน ทําให้ เ กิดแนวทางการจัดการศึกษาที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญการเรียนรู้                       
แม้การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 จะไม่ได้
รวมการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับก็ตามแต่คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ และบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่างๆ ได้ให้ความสําคัญ                
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมีการวิเคราะห์ วิจัยนวัตกรรมการศึกษารูปแบบต่างๆ                     
และนํามาบรูณาการใช้เป็นกระบวนการศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับบริบทของประเทศไทยโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญน้ีเป็นสิ่ งที่ นักการศึกษาไทย                   
ให้ความสําคัญมานานแล้ว โดยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี เป็นผู้เริ่มนํามาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2495-2496 
เป็นต้นมา และในระยะต่อมาได้มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาด้วย แต่เมื่อมีการนํามาใช้จริง
มิได้มีครูผู้ใดนํามาใช้คงใช้วิธีสอนโดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นหลักเพราะง่ายกับครู ต่อมาเมื่อมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดไว้ในมาตรา 22 อย่างชัดเจนว่า                   
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ” จึงทําให้วงการศึกษามีการต่ืนตัวอีกครั้งหน่ึง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545: 19) 
แต่จากการศึกษาข้อมูลการติดตามความเข้าใจของครูเก่ียวกับ การเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่าครูทั่วประเทศ มีจํานวนมากกว่า 600,000 คน                     
มีครูจํานวนหน่ึงไม่รู้และยังไม่ได้ทําการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543: 15) และพบว่าแม้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาจะได้ดําเนินการในด้านต่างๆ ไปมากมายแล้วก็ตาม ทั้งในด้านการจัดอบรม สัมมนา 
การจัดการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและอื่นๆ แต่การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่ได้เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
  จากการศึกษาปัญหาเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ             
ของครูอนุบาลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจึงมีความสนใจศึกษา                     
ถึงปัญหาในการจัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามสภาพจริงของครูอนุบาลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เน่ืองจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                
มีจํานวนทั้งสิ้น 274 โรงเรียน และจัดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว               
ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารการพัฒนา เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนมีโอกาสได้รับ                    
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การอบรมความรู้ใหม่ๆ มากกว่าครูในสังกัดอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูล หรือเป็นลักษณะ               
ขององค์กรใหญ่ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงส่ิงใหม่ จากข้อมูลการศึกษาปราจีนบุรีและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน เช่ือได้ว่า โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีน่าจะเป็นโรงเรียน                
ที่มีสภาพปัญหาการจัดการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญน้อย เ น่ืองครูมีโอกาสได้รับความรู้                     
ความเข้าใจสูง แต่ทั้งน้ีเป็นเพียงประมาณการ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 11)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัญหาการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามสภาพจริงของ                   
ครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถทําให้
ได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้                
และพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานด้านการศึกษาปฐมวัยให้แก่ครูปฐมวัยให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงในเรื่อง
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อไป 
  
 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  ครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน สาขาที่จบการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูอนุบาล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ผู้วิจัยใช้เฉพาะครูในโรงเรียนที่เปิดสอน                  
ช้ันอนุบาล จํานวน 250 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้นจํานวน 943 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ตารางคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี 
และมอร์แกน (Krejicie and Mogan, n. d. อ้างถึงใน ประยูร อาษานาม, 2544: 167) ได้โรงเรียนที่
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เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน โดยการเทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 288 คน การสุ่มใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

  ตอนที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นคําถามแบบปลายเปิด  

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยดําเนินการ        
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่จะ
ทําการศึกษาเพ่ือนิยามตัวแปรที่จะศึกษา ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และทําการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบ
แนวคิด 
  3.3 นําแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา           
และภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.4 นําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง           
เชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถาม       
กับนิยามศัพท์ที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
  3.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มครูอนุบาลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง        
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี แล้วนํามาหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความเที่ยง รวมท้ังฉบับเท่ากับ 0.94 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารในการเก็บข้อมูล 
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  4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด        
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
  4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติ ดังน้ี 
   5.1 สถิติตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยวิธี
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  
ตามวิธีของ ครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 
   5.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย 
( X ) ค่าเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 
   5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    5.3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูอนุบาล จําแนกตามประสบการณ์ ในการ
สอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา ใช้สถิติทดสอบ t-test 
    5.3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูอนุบาลจําแนกตาวุฒิการศึกษา               
ใช้สถิติทดสอบ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า 
  1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล              
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ            
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้ันย่อยของแต่ละขั้นทั้งสามขั้น พบว่า ขั้นเตรียมการทุกขั้นย่อยมีปัญหาใน
ระดับปานกลางเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือการเตรียมตนเอง การเตรียมแหล่งข้อมูล และการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นการวัดและประเมินผล ทุกขั้นย่อยมีปัญหาในระดับปานกลาง
เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือการวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน การวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ 
  2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาลและสาขาที่จบการศึกษา  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

65 

   2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดการสอน                     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนช้ันอนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา              
ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3 ครูที่จบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา                   
ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยทําให้ทราบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความคิดเห็น
ของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นหลัก
สําคัญที่ควรพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  1. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาล              
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การที่ครูผู้สอนได้มีการศึกษาบทบาทของตนเอง ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการสนับสนุนของผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงทําให้มี
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุดสงวน ลาภอาษา (2549) ที่ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ครูผู้สอน                      
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
  2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความคิดเห็นของ
ครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล และสาขาที่จบการศึกษา 
   2.1 ระดับการศึกษาพบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่แตกต่างกัน 
ไม่ เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งสามารถอธิบายได้ ว่า สาเหตุที่ ทํ าให้ เกิดปัญหาไม่แตกต่างกัน                     
ในแต่ละวุฒิการศึกษาอาจเป็นเพราะครูอนุบาลท่ีจบการศึกษาระดับต่างกันอาจไม่มีประสบการณ์                
ในการสอนระดับปฐมวัยเหมือนกัน ไม่ได้รับการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
เหมือนกัน ดังน้ันจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสนิท  ฉิมเล็ก (2548) ที่ได้ศึกษาถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่ออุปสรรคและปัญหาเก่ียวกับตัวนักเรียน ปัญหาเก่ียวกับตัวผู้สอน ปัญหาเก่ียวกับผู้ปกครอง ปัญหา
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เก่ียวกับผู้บังคับบัญชา  และปัญหาเก่ียวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร อยู่ในระดับปาน
กลาง  ส่วนปัญหาข้อปลีกย่อยที่ค้นพบ และเป็นปัญหาที่สําคัญและต้องได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก 
คือ นักเรียนขาดความพร้อม ในการทํากิจกรรมและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะของ
นักเรียนแตกต่างกัน แหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมมีน้อย ซึ่งสภาพดังกล่าว ทําให้ครูอนุบาลพบปัญหาเก่ียวกับ             
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่นเดียวกัน  
   2.2 ประสบการณ์ในการสอนช้ันอนุบาล พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง      
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ครูผู้สอนมีความรู้และ
ประสบการณ์การสอนมากสามารถใช้เทคนิคการที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนจึงมีความกระตือรือร้น                   
ความสนใจใฝ่รู้ มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย จึงทําให้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยาภรณ์ อยู่กลัด (2550) ที่ได้ศึกษา                
และเปรียบเทียบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตัวแปรอิสระที่ศึกษา คือ จํานวนครูตามเกณฑ์                    
และประสบการณ์การสอนของครู ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประสบการณ์การสอนของครู พบว่ามีความแตกต่างกัน  
   2.3 สาขาที่จบการศึกษา พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า สาเหตุที่ครู
อนุบาลที่จบการศึกษาสาขาที่ต่างกันมีความคิดเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีแตกต่างกันน้ัน 
อาจเป็นเพราะสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
    1) ขั้นเตรียมการ พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน         
อาจเป็นเพราะการเตรียมตนเองของครูอนุบาลในด้านการปรับกระบวนการทัศน์ของตนเอง                     
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูอนุบาลที่
จบสาขาปฐมวัยมาโดยตรงมีการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่า เพราะมีการจัดอบรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับครูอนุบาลที่จบการศึกษาสาขาปฐมวัย ทําให้เกิดการต่ืนตัว                 
ของครูอนุบาลในการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ                       
(Child-center) ครูมีเจตคติที่ดีต่อการสอนระดับอนุบาล ซึ่งแตกต่างจากครูอนุบาลท่ีไม่จบการศึกษา
สาขาปฐมวัย ที่ไม่ได้รับการอบรมจึงทําให้มีปัญหาในการเตรียมตัวแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิภาววรณ์ ไชยฉอุ่ม (2548) ที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า            
การพัฒนาบุคคลกรต้องมีการสร้างเจตคติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
โดยจัดบุคลากรให้ตรงตามสายงานและประสบการณ์ 
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    2) ขั้นดําเนินการ พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะครูอนุบาลที่จบสาขาปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นพบว่าคําตอบด้วยตนเอง 
ในด้านการใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
การที่ผู้เรียนไดรับการเสริมแรงให้คิดหาคําตอบและแก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การท่ี
ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้หลากหลาย ในด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเช่ือมโยง
ประสบการณ์กับชีวิตจริง การที่ครูอนุบาลที่จบสาขาปฐมวัยได้จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีบรรยากาศ
ด้านวิชาการ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ผู้สอนมีความพึงพอใจ การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจในด้านการที่ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มและเปิดโอกาส
ให้มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้   
    3) ขั้นการวัดและประเมินผล พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียน               
เป็นสําคัญแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในด้านการ
ร่วมกันวางแผนวัดและประเมินผลภายในหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระ การวัดและประเมินผลครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ กระบวนการผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน ในด้านการกําหนดช้ินงานและ ค่าคะแนนที่เกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนไว้ชัดเจน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กลุ่มเพ่ือนผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของธน
พงษ์  อินทร์กันทุม (2547) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาและปัญหาการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามความคิดเห็นของครูเครือข่าย ครูแกนนํา และครูต้นแบบในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญของครูเครือข่าย ครูแกนนํา และครูต้นแบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย จําแนกตามประเภทข้าราชการ และเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัย 
พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยภาพรวมและรายขั้นตอนมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประเภท
ข้าราชการครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01แต่สภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จําแนกตามเขตการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามประเภทข้าราชการครู พบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยภาพรวมและรายข้ันตอนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากผลการวิจัยดังที่อภิปรายมาแล้วข้างต้นพบว่าปัญหาการจัดการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญน้ันส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลางและระดับการศึกษาของครูมีผลต่อปัญหาการ
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จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ประสบการณ์ในการสอนของครูอนุบาลและสาขาท่ีจบ
การศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ความคิดเห็นของครูอนุบาลเก่ียวกับปัญหาจัดการเรียนการสอน          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
   1.1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขั้นเตรียมการผู้บริหารและ                
ครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในการปรับท่าทีจากการสอนแบบเดิม สู่ท่าทีใหม่ 
คือท่าทีของผู้วิจัยและพัฒนาการนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ การสํารวจและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ควรแก้ปัญหาความครบถ้วนของเอกสาร ตํารา ในเน้ือหาวิชาที่จะทําการเรียนการสอน 
การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ 
   1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  ขั้นดําเนินการผู้บริหาร                
และครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอน ได้บูรณาการเน้ือหาสาระภายใน            
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมตามโอกาสที่เหมาะสม การแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน                
ได้คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ จินตนาการด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการ               
ที่ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
   1.3 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ขั้นการวัดและประเมินผลผู้บริหาร
และครูอนุบาลควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริม ให้ครูผู้สอน ได้ดําเนินการวัดผลและประเมินผล   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กลุ่มเพ่ือน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ที่เกิดจากกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน การท่ีครูนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ การร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาให้ครูผู้สอนต้องกําหนดช้ินงาน และค่าคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองผู้เก่ียวข้องทราบ 
  2. ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
   2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรจัดรูปแบบ               
การพัฒนาครูต้นแบบ ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับครูผู้สอน                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
   2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรสนับสนุน                
และสร้างเครือข่ายการวิจัยในช้ันเรียนให้ครูผู้สอนสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีคุณภาพ                  
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ สามารถนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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   2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ควรสนับสนุน                
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน                
ได้อย่างมีคุณภาพ และผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
  3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการเ รียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ                     
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลข เพ่ือให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อันจะนําไปสู่การพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป 
   3.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ของครูผู้สอน 
   3.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในระดับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทําการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์                  
ช่วยสอน (E1/E2) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย                    
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 80.13/88.00 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนด    
 

ABSTRACT 
 The objective of the research was to develop the computer assisted 
instruction lesson in science subject group entitled beautiful sky for Prathom Suksa I 
students to meet the efficiency criterion of 80/80. The research sample consisted of 
25 Prathom Suksa I students from Anuban Kabin Buri School, Kabin Buri District in 
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Prachin Buri Province. The research instruments were 1) a computer assisted 
instruction lesson in Science subject group entitled beautiful sky; and 2) the 
achievement test of science subject group. The statistics used for analyzing data, was 
the E1/E2 criteria to determine effectiveness of the developed computer assisted 
instruction lesson.  

The result of the research showed that the efficiency of the computer 
assisted instruction lesson in Science subject group was 80.13 / 88.00 meeting the 
determined 80/80 efficiency criterion. 

 
คําสําคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์                
 
ความสําคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้
เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก วิทยาศาสตร์ทําให้คน
ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
หลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้     
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาโดยมุ่งหวัง                   
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ                 
ต่อสังคม โดยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การสร้าง                    
องค์ความรู้ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้อย่างมีขั้นตอนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
โดยผู้สอนต้องมีบทบาทในการวางแผนการเรียน กระตุ้น แนะนํา ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
ในการแก้ปัญหาและจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (กรมวิชาการ, 2545: 3) ซึ่งการปฏิรูป
การศึกษานั้นมุ่งเน้นกระบวนการในการเรียนรู้หรือทักษะที่ใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดไว้ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้น้ันครูผู้สอนควรสอดแทรกกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 21)  
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 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มโรงเรียนช่ัวโมงสัมพันธ์ 
ปีการศึกษา 2549 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับปรับปรุง และระดับพอใช้                     
ไม่มีอยู่ในระดับดี และจากการรายงานประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่สอง ในปีการศึกษา 2549 ของระดับประถมศึกษา                  
ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับปรับปรุง มาตรฐาน                
ที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับ พอใช้  
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่งไม่ได้มาตรฐานและ ไม่ผ่านการประเมิน  
 เทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนการสอนที่ นิยมใช้กันมากก็คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือที่เรียกกันว่า “CAI” นับเป็น
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึง (ไพโรจน์ คชชา, 2540: 1) 
ด้านภัททิรา เหลืองวิลาศ (2547: 14) ได้กล่าวว่า การนําคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นบทเรียนเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ทบทวน เพ่ิมพูนความรู้ 
นอกจากน้ี ยังสามารถจําลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย หรือมีค่าใช้จ่ายสูงมานําเสนอเป็น
บทเรียนให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบต่างๆ เช่น  เกมคํานวณตัวเลข 
เกมสอนคําศัพท์ เกมจับคู่ ก็สามารถทําได้เช่นกัน        

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเรียนรู้ตามศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เป็นการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง 
นําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนได้เป็นอย่างดี ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไม่มีความเบ่ือหน่ายในการเรียน ทาํให้นักเรียนที่ขาดเรียนสามารถเรียนทันเพ่ือน ครูไม่ต้อง
มาสอนซ้ําใหม่ ไม่ต้องรีบเร่งว่าจะไม่ทันเวลา และเป็นการลดภาระงานของครู ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ตามศักยภาพ                     
และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
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 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้า
แสนสวย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน              
ในกลุ่มขโมงสัมพันธ์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 293 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มโรงเรียนช่ัวโมง
สัมพันธ์ จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 25 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารวิทยา ตําบล
เมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 27 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสน
สวย สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ซึ่งเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
  3.1 ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  3.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน และหนังสืออ่านประกอบ ที่เก่ียวข้องกับ               
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และทิศ วิเคราะห์เน้ือหา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหา 
  3.3 เขียนแผนผังแนวความคิด (Concept Mapping) โดยเป็นการนําเน้ือหาน้ันมา
วิเคราะห์และจําแนกหัวข้อเรื่องและหัวข้อย่อย ที่มีความสัมพันธ์ กัน แยกได้ 3 เรื่องหลักๆ คือ เรื่อง
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จํานวน 4 ช่ัวโมง เรื่อง การข้ึนตกของดวงอาทิตย์และทิศ จํานวน 4 ช่ัวโมง 
เรื่อง ความสําคัญของดวงอาทิตย์ จํานวน 4 ช่ัวโมง 
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     3.4 วางเค้าโครงเรื่อง เพ่ือลําดับบทเรียนตามแผนผังการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  3.5 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Flip Publisher แล้วนําไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาและคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และปรับปรุง
แก้ไข 
  3.6 ออกแบบบทเรียนและเขียนบท (Script) โดยใช้เน้ือหาที่ได้วิเคราะห์แล้วจัดทําเป็น
แผ่นเรื่องราว (Storyboard) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย 
  3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพ  
  3.8 เขียนเป็นแผนการสอนเพ่ือเป็นการวางแผนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประกอบด้วย หัวเร่ือง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ สื่ออุปกรณ์การสอน                     
การประเมินผล ข้อเสนอแนะ โดยใช้เน้ือหาของ สสวท. เป็นหลัก 
  3.9 แบ่งสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาท่ีจะดําเนินการจัดการเรียนรู้เป็นราย
ช่ัวโมง จํานวน 12 ช่ัวโมง ในแต่ละเรื่อง คือ เรื่องดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จํานวน 4 ช่ัวโมง  
เรื่อง การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และทิศ จํานวน 4 ช่ัวโมง เรื่อง ความสําคัญของดวงอาทิตย์ จํานวน  
4 ช่ัวโมง 
   3.10 ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยสร้างให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์การสร้างแบบทดสอบสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ 
   3.11 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลการศึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ                    
และความชัดเจนของข้อคําถาม   
   3.12 นําแบบทดสอบที่ ผ่ านการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยน                   
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบรรหารวิทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้เรียนเรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย
มาแล้ว จํานวน 27 คน เพ่ือมาหาอํานาจจําแนกรายข้อของแบบทดสอบ จํานวน 30 ข้อ 
   3.13  นําผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนน สําหรับข้อที่นักเรียนตอบถูก 
และให้ 0 คะแนน สําหรับข้อที่นักเรียนตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่าหน่ึงคําตอบ 
   3.14 นําผลท่ีได้จากการตรวจมาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อเพ่ือหา ข้อสอบที่มีค่า
ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538: 211) จํานวน 30 ข้อ 
   3.15 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบรรหารวิทยา อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 27 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
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โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richadson อ้างใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538: 211) ซึ่งหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.84   
   3.16 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับจริงเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผู้วิจัยดําเนินการทดลองตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
   4.1 ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   4.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท้องฟ้าแสน
สวย ซึ่งผู้วิจัยอธิบาย ลักษณะของโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม และการออกจากโปรแกรมเมื่อ
เสร็จสิ้นการสอนทําการทดสอบระหว่างเรียน โดยทําแบบฝึกหัดสําหรับเน้ือหาน้ันๆ  
           4.3 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ฉบับเดิม จํานวน 
30 ข้อ เก็บคะแนนเป็นข้อมูลไว้วิเคราะห์ 
   4.4 นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสรุปผลการวิจัยต่อไป  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 ค่าสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าความแปรปรวนของคะแนน    

  6.2 สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
       6.2.1 หาค่าความเช่ือมั่นเชิงเน้ือหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

  6.2.2 หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อใช้เทคนิค 50 เปอร์เซ็นต์  
แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า แล้วคํานวณหาค่า p และ r  

     6.2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   

 6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
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 การหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เมื่อนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย มาใช้สอนกับนักเรียนทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น และ
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น จากการทดสอบหลังการเรียนพบว่าประสิทธิภาพคะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียน(E1) มีค่าร้อยละ 80.13 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2)                 
มีค่าร้อยละ 88.00 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ((E1/E2) มีค่า เท่ากับ  
80.13/88.00 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้า
แสนสวย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องน้ี มีผลการวิจัยที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ผลการประเมินค่าความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี พบว่า ทุกข้อมีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไป แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี มีความ
สอดคลอ้งทั้งเรื่องเน้ือหา ภาพ ตัวอักษร การเลือกสี และแบบฝึกหัด    
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย                     
มีประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่าร้อยละ 80.13 และคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าร้อยละ 88.00 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง                   
((E1/E2) มีค่า เท่ากับ 80.13/88.00 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปารินทร์ มัฆวิมาลย์ (2540) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การคมนาคมและการขนส่ง สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 83.88/90.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
จันทิมา  กาญจนากระจ่าง (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ฟิสิกส์ เรื่องเสียงและ การได้ยิน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ผลวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน                        
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มีประสิทธิภาพ 82.25/82.22 ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงและการ
ได้ยินอยู่ในระดับ “มาก”  และสอดคล้องกับ ถาวร นุ่นละออง (2550) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.62/87.95 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 0.60 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ กับผู้เรียนในระดับ
ต่างๆ เพ่ือศึกษาว่าการเรียนแบบร่วมมือ มีความเหมาะสมกับรายวิชา หรือเหมาะสมกับระดับ
การศึกษาต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด  
 2. ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอ่ืนๆ อีก 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์                       
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออกจําแนกตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ ประสบการณ ์                    
การทํางานและวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัยครั้งน้ี มีจํานวน 226 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน                          

สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียน
ชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ 
ประสบการณ์ การทํางาน และวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the satisfaction and to compare the 
satisfactory level of governmental officers’ implementation and teachers’ 
implementation at Communal Study Center under the Informal Study Service Center 
of District Schools in the eastern part. The study group consisted of 226 samples with 
stratified random sampling and was classified in according to position, experience 
and educational qualification. Tool used in data collection was a questionnaire with 
5 levels of rating scale type at the reliability of 0.94. Statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings were as follows. 
 1. Overall the satisfaction of governmental officers’ implementation and 
teachers’ implementation at Communal Study Center under the Informal Study 
Service Center of District Schools in the eastern part was in a high level.  

 2. Comparing result of the satisfactory level governmental officers’ 
implementation and teachers’ implementation at Communal Study Center under the 
Informal Study Service Center of District Schools in the eastern part based on 
position, experience and educational qualification had no significance in statistics.  
 
คําสําคัญ 
 ความพึงพอใจ พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนชุมชน 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

การศึกษามีความสําคัญและจําเป็นมุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ คิดอย่างมีระบบ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้ปัญหา
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ของตนเองได้ ลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถของตนเองได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถเลือกรับหรือปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีได้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5) มาตรา 6 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขปัจจัยที่จะช่วยให้
บุคคลทํางานประสบผลสําเร็จก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันเป็นอย่างสูง องค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชน มีเพ่ิมเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรยุค
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะฉะน้ันในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะดําเนินไป
อย่างราบรื่นได้ต้องอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความพึงพอใจ               
ในการทํางานย่อมปฏิบัติงานได้สําเร็จและได้ผลดีมากกว่าคนที่ไม่มีความพอใจในการทํางาน                    
ไม่ว่าปัจจัยน้ันจะมาจากสาเหตุใด ผู้บริหารที่ฉลาด จึงควรพยายามที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ย่ิง ๆ ขึ้นไปและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน Jacobson (1963: 92) ได้กล่าวถึงความพึง
พอใจของข้าราชการในการทํางานได้แก่ ทัศนคติที่ข้าราชการมีต่อผู้บริหารความพึงพอใจที่ข้าราชการมีความ
เป็นส่วนตัวกับกระทรวง ความมีเสรีภาพในการทํางานตามแผนงานของหน่วยงานโอกาสในการเข้าร่วมในการ
กําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องหน่วยงานทัศนคติต่อการบริหารงานของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน ถ้า
บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในทางบวกจะมีผลทําให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีการเสียสละอุทิศกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคล มีความรู้สึกหรือ
เจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางลบ จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่งาน ทําให้ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก มีศูนย์ในสังกัดจํานวน 9 จังหวัด 73 ศูนย์                
ต้ังกระจายอยู่หมู่บ้านหรือชุมชนในเขตอําเภอ พนักงานราชการและครูเรียนชุมชนที่ปฏิบัติงานในศูนย์ จํานวน 
700 คน การปฏิบัติงานในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ พบว่า พนักงานราชการและครู
ศูนย์การเรียนชุมชนมีปัญหาและอุปสรรค ที่แตกต่างกัน เช่นสภาพศูนย์การเรียนชุมชนไม่เอ้ือต่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน บางท้องที่ไม่ได้รับการยกย่องจากชุมชน สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
การจัดสรรงบประมาณ ที่ไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานระดับสูง ทําให้พนักงานราชการและครูศูนย์การ
เรียนชุมชนขาดขวัญกําลังใจ ทําให้ไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันผู้บริหารศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจึงควรที่จะได้สนใจและส่งเสริมให้พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
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เกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะช่วยให้การดําเนินงานในโรงเรียนประสบความสําเร็จ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้การดําเนินงานในศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประสบความสําเร็จน้ัน คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ จึงมีความสนใจที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ                 
และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ผลจากการศึกษาจะนําไปใช้ เป็นข้อมูลในการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์ การเรียนชุมชนให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออกต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ภาคตะวันออกมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับใด 

2. พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
ภาคตะวันออก ที่มีตําแหน่งที่ปฏิบัติ ประสบการณ์การทํางาน และ วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือไม่ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุม
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และครูศูนย์การเรียน
ชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ 
ประสบการณ์การทํางาน และวุฒิการศึกษา 

 
 วิธีดําเนินการวิจัย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก 9 จังหวัด คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดระยอง 
ชลบุรี จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว รวมประชากรจํานวน 
700 คน โดยแยกเป็นพนักงานราชการ จํานวน  218 คน เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน จํานวน 482 คน 
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   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก 9 จังหวัด คือ ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และ
สระแก้ว กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ Krejcie and Morgan จํานวน 226 คน โดยแยกเป็น
พนักงานราชการ 50 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน 176 คน 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ประเภทคําถามปลายปิด 
(Closed Form) ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นํามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงานราชการ  
และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียน
ชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายงานการ
บริหารงานโรงเรียน 4 งาน ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ  
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของพนักงานราชการ
และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก 
 3.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 3.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม ความพึงพอใจของพนักงานราชการและครู
ศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก 
  4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 4.1 หาความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาทั้งในด้าน
เน้ือหาสาระและโครงสร้างของคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ค่าดัชนีที่ได้มีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.0 มีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตํ่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
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 4.2 การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 30 คน จํานวน 30 เพ่ือหา ความเช่ือมั่น  

  4.3 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบับมาหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.97 

  4.4 นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

 5.1 ผู้ วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน                    
โดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง 

 5.2 ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
            6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลเ ก่ียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 6.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน 
จากการตอบแบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจ  
  6.3 เปรียบเทียบตําแหน่งที่ปฏิบัติของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนใช้
การทดสอบค่าที (t-test)  
  6.4 เปรียบเทียบประสบการณ์การทํางาน และวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ          
และครูศูนย์การเรียนชุมชน ใช้ค่าเอฟ (F–test)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครู ศูนย์การ
เรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโดยรวมและรายด้านทุกด้านของ พนักงานราชการ
และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก โดยจําแนกเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จ                
ในการทํางานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
ภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งที่
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ปฏิบัติ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ภาคตะวันออกอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า  
  พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 5 ปี ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี และ
ประสบการณ์การทํางาน 10 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  
  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์ การเรียนรู้
ชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์ การทํางาน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาตามตามวุฒิการศึกษา พบว่า  
  พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
ภาคตะวันออก ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ วุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ที่มี วุ ฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า                     
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ครั้งน้ี ผู้ วิจัยได้นําประเด็น                   
ที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ของพนักงานราชการ
และครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก โดยจําแนกเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากอภิปรายผล 
   จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูชายแดนในสถานศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อค้นพบที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
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   1.1)  วามพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูชายแดนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ตาม
แนวชายแดนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 
รับผิดชอบในการจัดทําโครงการในเขตพื้นที่ชายแดน เช่น โครงการยุวมัคคุเทศก์โครงการการศึกษาเพ่ือ
มิตรภาพไทย-กัมพูชา โครงการคืนรากแก้วสู่ดิน และโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ
โครงการข้าราชการครูชายแดนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมเป็นสมาชิกชมรม เป็นคณะทํางาน และเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                       
มีนโยบาย ในการพัฒนาโรงเรียนพ้ืนที่ชายแดน ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางด้านวิทยากรท้องถิ่น สื่อการ
เรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี อาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีโรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดน                        
และจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน มีลักษณะความช่วยเหลือ และร่วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น                           
การแลกเปลี่ยนการเยือนของระดับผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของกันและกันการจัดการ
ฝึกอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ การจัดทําหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมให้ครูและ
นักศึกษาต่างประเทศได้มาศึกษาในประเทศของกันและกันการให้ความร่วมมือด้านการแข่งขันกีฬา                         
การแลกเปลี่ยนทางภาษาวัฒนธรรมและการแสดงการช่วยเหลือในด้านการจัดต้ังสถานศึกษา และอุปกรณ์
ทางการเรียน การสอน เป็นต้นจึงส่งผลให้ข้าราชการครูชายแดน โดยรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                  
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544: 53-56) ได้ระบุถึงทฤษฎีลําดับขั้นความ
ต้องการของ มาสโลว์ ไว้ว่า เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางกาย และความต้องการทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย และการได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ในการปฏิบัติงานต้านต่าง ๆ  จนประสบความสําเร็จ 
ก็จะทําให้บุคคลเห็นคุณค่าของงานในแง ของการเปิดโอกาสสําหรับการแสวงหา และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่อบอุ่น รวมทั้งการประสานสามัคคีรักใคร่ปรองดองระหว่างกัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ งานที่
เปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์์ทางสังคมระหว่างผู้ร่วมงานมักจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นงานที่มีคุณค่า
ผู้บริหารที่เข้าใจผู้ร่วมงานว่าพยายามด้ินรนเพ่ือให้ความต้องการน้ีน้ีได้รับการตอบสนองจะต้องมีการจัด
กิจกรรมพิเศษให้้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ร่วมงาน เช่นการแข่งขันกีฬา ไปเที่ยวปิกนิก และการสังสรรค์ร่วมกัน เป็นต้น 
  1.2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก จําแนกตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาตาม
ตําแหน่งที่ปฏิบัติ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา  
นอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออกอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ สูงสุด และด้านความสําเร็จในการทํางานตํ่าสุด สอดคล้องกับคํากล่าว                                
ของ สมพงษ์ เกษมสิน (2542: 298) กล่าวว่า มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางาน งานที่                   
ตนพอใจ โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถ                        
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ค่าจ้างที่มีความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความนุ่มนวลและแนบเนียน การยอมรับนับถือ และความพอใจ                 
ในสภาพการทํางาน 

   1.3)  พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ                  
ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 5 ปีมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า                  
ในหน้าที่การงานสูงที่สุด และด้านความสําเร็จในการทํางานตํ่าสุด พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี                  
มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน 
สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี                    
มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือสูงที่สุด และด้านความสําเร็จ ในการ
ทํางานตํ่าสุด พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษา\นอกโรงเรียน                       
อําเภอภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางาน 10 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                     
อําเภอภาคตะวันออก ที่มีประสบการณ์การทํางาน 10 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือสูงที่สุด และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตํ่าสุดสอดคล้องกับงานวิจัย                     
ของเกษม คําศรี (2547) ที่ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปัจจุบัน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพิจารณาจากทฤษฎี
สองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก จํานวน 10 ด้าน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                      
ของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก                         
เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรับผิดชอบ                          
ด้านความสําเร็จในงาน ด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
ด้านสภาพของการทํางานด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน ด้านการได้รับการยกย่อง                  
และด้านความก้าวหน้า ส่วนด้านเงินเดือนน้ันข้าราชการครูมีความพึงพอใจในระดับมาก การเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปัจจุบัน พบว่า โดยรวม และราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านลักษณะของงาน เมื่อจําแนก ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน
ปัจจุบันแล้ว พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มากกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ ณ โรงเรียนปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย์การ

เรียนชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องควรเอาใจใส่ส่งเสริมให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งควรจะพิจารณาในเรื่องต่อไปน้ี คือ  

    1.1 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ควรคํานึงถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้ว
ส่งเสริมให้พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนมีตําแหน่งสูงขึ้น รวมท้ังพัฒนาพนักงานราชการและ
ครูศูนย์การเรียนชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความม่ันใจในตําแหน่งและ
ความก้าวหน้าในอนาคต 

    1.2 ด้านเงินเดือนและรายได้ ซึ่งยังอยู่ในระดับน้อย ควรจะหาทางส่งเสริมโดยจัดสวัสดิการ                 
ให้พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนสามารถมีความเป็นอยู่ในสภาพปัจจุบันได้ และได้รับการ
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ เหมือนกับข้าราชการประจํา 

    1.3 การมีระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนระยะยาว และมี
การเพิ่มค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงาน 

 2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศนูย์การเรยีน
ชุมชนตามสถานภาพ ประสบการณ์การทํางานและวุฒิการศึกษา ปรากฏว่า แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้องควรให้ความสนใจเก่ียวกับสถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ คือ 

     2.1 พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่ และให้ความสําคัญ
มากขึ้น 

  2.2 พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนที่มีประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี ควรจะ
ได้รับการส่งเสริมด้านต่าง ๆ มากกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

  2.3 พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีควรได้รับ
การสนับสนุน ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก่อนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเจาะลึกถึงปัจจัยที่ทําให้พนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนต้องการ

อยู่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนต่อไป และควรศึกษาถึงปัจจัยที่ทําให้พนักงานราชการ
และครูศูนย์การเรียนชุมชนลาออก 

 2.  ควรมีการศึกษาในแต่ละภูมิภาคเพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
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 3.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการสอนของพนักงานราชการ
และครูศูนย์การเรียนชุมชนกับความพึงพอใจของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชนต่อ
สภาพแวดล้อมของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในภาคอ่ืน ๆ 

 4.  ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพของพนักงานราชการและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนทุกภาค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระแก้ว ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยทําการเลือกแบบเจาะจงมา 2 ห้อง จํานวน 85 คน สุ่ม 1 ห้องเป็นกลุ่ม
ทดลองจํานวน 41 คน และอีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุมจํานวน 44 คน โดยวิธีการจับฉลาก นักเรียนกลุ่ม
ทดลองเรียนโดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกในขั้นตอนสรุปความรู้ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนและวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
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 1) กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทน ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to compare the learning achievement in 
science between students who learned through graphic organizer technique activities 
and the students who learned through traditional activities, and 2) to compare the 
retention in science between the students who learned through graphic organizer 
technique activities and the students who learned through traditional activities.  
 A sample of this study was purposively selected from two groups of 
students who were in Mathayomsuksa 1 of Sakaeo School in the first semester of the 
academic year 2010 with a total number of 85 students. A group of 41 students who 
learned through graphic organizer technique activities was the experimental group 
whereas the controlled group comprised of 44 students learned through traditional 
activities in the same topics of science. The instruments in this study were lesson 
plans of graphic organizer technique activities and traditional activities and the 
achievement test for evaluating the achievement and retention of learning. The 
statistical techniques employed in this study were means, standard deviations and t-
tests for independent samples. 
 The findings were as follows: 1) The learning achievement of the students in 
the experimental group was higher than that of the students in the controlled group 
at .01 level of significance, and  2) The retention of the students in the experimental 
group was better than that of the students in the controlled group at .01 level of 
significance. 

 
คําสําคญั 
 เทคนิคผังกราฟิก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทน 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 สังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ยังผลให้
สังคมปัจจุบันน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงน้ันคือ
การพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาต่างๆ น้ันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนา ซึ่งการศึกษานั้นจัดเป็นปัจจัยหลักของ
การพัฒนา ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ น้ันจึงต้องมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างพร้อมกัน ซึ่งนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยเองนั้นได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสําหรับประเทศไทยมีการนําร่องการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรม ความรู้ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย ดังน้ัน
ผู้สอนต้องคํานึงว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องสร้างความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง เพราะในแต่ละช้ันเรียนจะประกอบด้วย
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้สูง ปานกลางและตํ่าปะปนกัน ผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีความรู้ใน
การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สนองตอบความแตกต่างระหว่างผู้เรียน   
 ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนควรมีการปลูกฝังกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นให้กับผู้เรียนได้มีความสนใจใฝ่รู้อย่างมีเหตุผลในจิตสํานึกต้ังแต่การเริ่มเข้าสู่วัย
เรียน เพ่ือให้รู้จักเกิดความสงสัย มองเห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล หากเด็ก
มีพ้ืนฐานเช่นน้ีได้ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยย่ิงขึ้น อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีและแม่นยําจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถคิดแก้ปัญหาจาก
เหตุการณ์ที่ได้พบในชีวิตประจําวันรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายต่างๆ ที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาประเทศ  
 จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ 
กระบวนการและเจตคติ ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัวผู้เรียน มี
ความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล นําไปวิเคราะห์ผล
นําไปสู่การหาคําตอบของปัญหา สามารถตัดสินใจได้ด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลสามารถสื่อสาร
คําถาม คําตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้อย่างเข้าใจ การเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เก่ียวกับโลกและ
ธรรมชาติซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือนําความรู้
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ไปสู่การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียน
วิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ท้าทายที่จะเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกันคิดกับเพ่ือน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจและได้ความรู้
จากวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการใช้ร่วมกับวิชาอ่ืนๆ หรือแม้แต่การดําเนินชีวิตประจําวัน 
ทําให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ทํานาย คาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล หากผู้เรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ ค้นคว้าหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้อง
สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่นและคํานึงถึงผู้เรียนว่ามีวิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเป็นการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจ
อย่างซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้หลายๆ ด้านเป็นความรู้แบบ องค์รวมอันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสามารถในการจัดการและร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 4) 
 การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเน้นคือการพัฒนาให้มีความเป็น
สากลที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย ลักษณะการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นตามบริบทของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ 
เข้าใจ มีความซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายหลักของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี เพ่ือเข้าใจ
หลักการทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิด 
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการ
ตัดสินใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งนําความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 4)  
 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว กระบวนการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้ามีกระบวนการเรียนการสอนที่ดีจะช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่ปัญหาที่สําคัญคือการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเน้นที่การจดจําเน้ือหามาก ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด
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เน้ือหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง ไม่มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจใฝ่
รู้ ทําให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจในการเรียน ไม่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 73) 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจ           
ในการเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นปัญหาต่อคุณภาพทางการศึกษาทั้งด้านทักษะ
ทางการคิด ทักษะทางการสื่อสารเพ่ืออธิบายความและสื่อสารความคิด ความสามารถของเด็กไทยโดย
เฉลี่ยอ่อนลงทั้งในด้านกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา รวมท้ังความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541: 36) ซึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจํา
เปลี่ยนเป็นการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่งเทคนิคการสอนแบบหน่ึงที่จะช่วยให้
เกิดการส่งเสริมการคิด น้ันคือวิธีสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (Meaningful Learning) ต่อผู้เรียนแทนการเรียนรู้แบบท่องจํา (Rote Learning) ทําให้
เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ได้อย่างเข้าใจและเกิดความคงทนในการเรียนรู้ (สุรางค์ โค้วตระกูล,                  
2537: 156) การสอนโดยใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
ระดับสูง (Kagan and Kagan, 1998: 1) และเป็นเคร่ืองมือในการจัดรวบรวมและสรุปความคิดหรือ
ข้อมูลสําคัญให้เช่ือมโยงกันในรูปแบบต่างๆ (ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง และคณะ, 2545: 35-36) ทําให้เห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการ
เรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจําได้นาน 
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระน้ันอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัด
ข้อมูลเหล่าน้ันให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจําได้ง่าย และยังเป็น
เครื่องมือสําหรับส่งเสริมการคิดได้ดี ผังกราฟิกเป็นรูปแบบการแสดงออกทางความคิดที่สามารถ
มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2551: 386) ทําให้มองเห็นกระบวนการคิด
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถขยายทักษะการคิดขึ้นเพ่ือช่วยให้มีทักษะการคิดขั้นสูง ช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการนําเสนอและช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ (Clarke, 1991 อ้างถึงใน สุปรียา ตันสกุล, 2542:  4) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค              
ผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
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 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเทคนิค
ผังกราฟิก มีความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากได้รับการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา              
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสระแก้ว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1 อําเภอ เมือง จังหวัด สระแก้ว จํานวน 13 หอ้ง 569 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสระแก้ว ภาคเรียนที่  1                              
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้อง ซึ่งได้มาโดยทําการเลือกแบบเจาะจง จากน้ันจับฉลากห้องเรียน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก จํานวน 41 คน 
  กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้              
แบบปกติ จํานวน 44 คน 
 3. เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ใช้เวลา 18 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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  5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช และแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ตามปกติ เรื่อง เซลล์และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
  5.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียน และใช้วัดความคงทนในการเรียนรู้  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกมีความคงทน             
ในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 สําหรับผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีที่ 1                    
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามลําดับ
ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก กับนักเรียนที่
เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อาจเน่ืองมาจากการใช้ฝังกราฟิกช่วยให้
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน สามารถจัดกระทํารวบรวมข้อมูล เพ่ือ
นํามาสู่การตีความหมายและสรุปความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งการใช้เทคนิคผังกราฟิกจะช่วยให้นักเรียนมี
การสะสมความรู้ได้ดีและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Beyer, 1997: 183-200) เทคนิคน้ียัง
ส่งผลผู้เรียนสามารถขยายทักษะการคิดเพ่ิมขึ้น และการให้ผู้เรียนทําผังกราฟิก ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้ง
ภาพและข้อความเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างต่ืนตัวและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเ รียนโดยการจัดการเรียนรู้                         
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ เรียนโดยการใช้                    
กิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                
นํ้าผึ้ง มีนิล (2545: 73) ที่ทําการศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อการใช้
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียนการสอนได้คะแนน
ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ไม่มีการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียน
การสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ          
ทิพรัตน์ สัตระ (2550: 64-65) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
รวมถึงยังสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์ (2543: 65-69) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิก
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนําเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟิกและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้การ
สอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 จากที่กล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก                  
มีข้อดี คือ ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียน การใช้ผังกราฟิกเป็นการให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติด้วยตนเอง                
การทําด้วยตนเองจะทําให้เรียนเข้าใจความรู้ เน้ือหาหรือบทเรียนน้ันๆ และเป็นการพัฒนาการคิด                       
ในระดับสูง 
 2. การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิกและการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคผังกราฟิกจากผลการวิจัย
พบว่า ความคงทนในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผัง
กราฟิกมีความคงทนสูงกว่าการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เน่ืองจากว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเทคนิคผังกราฟิก มีการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิมและสร้างความหมายความเข้าใจในเน้ือหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้แล้วจัดระเบียบข้อมูล
ด้วยผังกราฟิก การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกจะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย                  
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้เป็นอย่างดีสามารถจดจําได้นานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
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นงค์ลักษณ์ ทองมาศ (2548: 79-80) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการนําเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟิกและความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ซึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค-ผังกราฟิกมี
ความคงทนในการเรียนรู้ได้ยาวนาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของทิพรัตน์ สัตระ (2550: 64-65) 
ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนจบ
ทันที ฉะน้ันนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกจึงเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 
 จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีความคงทน             
ในการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งการเรียนการสอนใช้เทคนิคผังกราฟิก ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถจดจําได้เป็นแบบถาวรเพราะผู้เรียนใช้การคิดในการจัดกระทําข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและการได้เห็นภาพ และการวาดภาพเมื่อมีการออกแบบผังกราฟิก                  
เพ่ือนําเสนอเป็นสิ่งช่วยให้ผู้เรียนทํากราฟิกจําเน้ือหาความรู้ได้นานหรือมีความคงทนในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรอธิบายรูปแบบผังกราฟิกแบบต่าง ๆ                     
ให้นักเรียนเข้าใจเพ่ือที่จะนําไปใช้ในการจัดกระทําข้อมูลและสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
  1.2 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมควรเลือกผังกราฟิกแบบต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ ข้อมูลหรือความรู้ที่จะนําเสนอในสื่อสารได้เข้าใจอย่างรวดเร็วและ
จดจําได้เน้ือหาความรู้ได้นาน  
  1.3 ควรนําเทคนิคผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันอ่ืนๆ และ
นักเรียนทุกระดับช้ันรวมทั้งต้องนําไปใช้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อตัวแปรอ่ืน 
เช่น ความสามารถในการคดิวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
  2.2 ควรนํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกไปทดลองใช้กับรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาและระดับอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรของกรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในพฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยส่วน
บุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกกําลังกาย ด้านสุขภาพจิตด้านอุบัติภัย และ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
และรายได้กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธรณสุข 

ประชากรของการศึกษาประกอบด้วยบุคลากรของกรมทั้งสอง ของกระทรวงสาธารณสุข                  
จํานวน 380 คน โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพ และ การวิเคราะห์
ข้อมูลกระทําโดยใช้ค่าสถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ และการทดสอบไค–สแควร์ (ที่ระดับนัยสําคัญ .05) 

ผลการศึกษาพบว่า  
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                      

กระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องเป็นประจํา 6 ด้าน ดังน้ี คือ 1) ด้านอาหาร และโภชนาการ                
2) ด้านอนามัยส่วนบุคคล 3) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) ด้านสุขภาพจิต 5) ด้านการออกกําลังกาย และ 6) 
ด้านอุบัติภัย ตามลําดับ  และพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร        

 
ABSTRACT 
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The objectives of this study were: 1) to investigate health behaviors of personnel 
of the Department of Development of Thai Traditional and Alternative Medicines, Ministry of 
Public Health. The behaviors included: 1) personal sanitation, 2) food and nutrition,                          
3) exercising, 4) mental health, 5) accident, and 6) environmental sanitation, and2, to study 
relationship between personal factors (gender, age, education level and income) and health 
behaviors of the personnel. The study group, as sample, consisted of 380 individual 
personnels whom were interviewed during data collection. The data were analyzed by using 
percentage and Chi-Square test (at the .05 level of significance). 

The results indicate that most personnals behave in the right way on the six 
aspects and gender, age education level and income have no relationship with health 
behaviors of the personnels.   

 
คําสําคัญ 

พฤติกรรมสุขภาพ บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 
 

ความสําคัญของปัญหา 
จากสภาพปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เห็นได้จากแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) แนวโน้มมีปัญหาเก่ียวกับโรคไม่ติดต่อ 
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนเป็นสําคัญ เน่ืองจากพฤติกรรมหลายอย่างสามารถนําไปสู่
ปัญหาสุขภาพโดยที่คาดไม่ถึง ทั้งโรคติดเช้ือ และโรคไร้เช้ือ ต้ังแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนกระทั่งรุนแรง
เสียชีวิต พฤติกรรมมีความสําคัญทั้งสิ้น นอกจากน้ี พฤติกรรมของมนุษย์ยังถูกกําหนดโดยโครงสร้างใหญ่
ของสังคม เช่นโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตามโครงสร้างดังกล่าวจึงมีความสําคัญ   

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุ้มครอง 
และนําภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มาสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมเศรษฐกิจในบริบทที่เหมาะสมกับยุคสมัย ให้เป็นที่ยอมรับ มั่นใจ ภูมิใจใน
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก และมีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
การแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น และการเข้ารับบริการใน
สถานบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพของประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานงานเครือข่าย                       
การสร้างประชาคมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ประชาชนมีสุขภาพดี และส่งผลให้
เกิดการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1.  พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเช่นไร  

2.  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หรือไม่ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการออกกําลังกาย                    
ด้านสุขภาพจิต ด้านอุบัติภัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ 
กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธรณสุข 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร จํานวน            
380 คน ในปี 2551 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข   

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach′s  Coefficient  Alpha) เท่ากับ 0.88 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลกระทําโดยวิธีการเชิงปริมาณมีความสําคัญ ดังน้ี  
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
3.2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ทําการวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบ

นัยสําคัญด้วยไค-สแควร์ (Chi–Square test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 
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1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษา บุคลากรทั้งหมดจํานวน 380 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.1)  

มีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 55.5) จบการการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 56.1) และบุคลากร     

ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 2,000 - 15,000  บาท / เดือน (ร้อยละ 77.1)  

2.  ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 
 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง                    

เป็นประจํา โดยมีลําดับดังน้ี ด้านอาหารและโภชนาการ (ร้อยละ 82.1) ด้านอนามัยส่วนบุคคล (ร้อยละ 79.2) 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (ร้อยละ 60.3) ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 58.7) ด้านการออกกําลังกาย (ร้อยละ 56.3) 
ด้านอุบัติภัย (ร้อยละ 53.9)  ตามลําดับ                   
            3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 
                 โดยภาพรวมพบว่า เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่ องพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                  
และการแพทย์ทางเลือกและเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อภิปรายได้ดังน้ี 
         1.  พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร   
     พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ในระดับ
ปฏิบัติถูกต้องเป็นประจํา ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้าน
สุขภาพจิต ด้านการออกกําลังกาย ด้านอุบัติภัย ที่เป็นเช่นน้ีเพราะสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากอิทธิพลตะวันตกจึงทําให้เกิดปัญหาการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม                         
หากไม่สามารถบังคับและควบคุมตัวเองให้ได้จะส่งผลเสียในวันหน้า ทําให้บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกเกิดความตระหนักและรู้จัก ควบคุมตนเองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ดังที่                      
(ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ (2551) กล่าวว่า การที่จะทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ควรให้ความสําคัญกับการ
สร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพ่ิมขึ้น การท่ีเราดูแล
ตัวเองอย่างถูกต้อง ต้ังแต่เรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลด
หรือเลิกสิ่งที่บ่ันทอนสุขภาพ การที่จะพัฒนาให้มีสุขภาพดีน้ัน หัวใจสําคัญ คือ ต้องตระหนักว่า เป็นหน้าที่ที่
สําคัญของตนในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
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            2.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 
                 2.1  เพศ 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 การที่ เป็นเช่นน้ีเพราะว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนั้นเกิดจากการเรียนรู้                
และประสบการณ์ ผสมผสานกับวิธีการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ  แผ่นพับ หรือแม้แต่เว็บไซต์ทําได้ง่ายขึ้น จึงทําให้บุคลากรกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้งเพศชายและเพศหญิง มีโอกาสในการเรียนรู้ และสามารถ
นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

            ในชีวิตประจําวันได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของวันดี แย้มจันทร์ฉาย                   
(2545: 40) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพ 

 ทั้งโดยรวมและรายด้าน และมธุรส สว่างบํารุง และรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ (2547) ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ปัจจัยเรื่องเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง  
       2.2  อายุ 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  

 การที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า บุคลากรอายุ 16 – 30 ปี จะมีพฤติกรรมสุขภาพสูง ทั้งน้ีอาจ       
เป็นเพราะว่าบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความรู้ในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ 
นับได้ว่าเป็นวัยที่มีร่างกายมีความพร้อมในทุกๆด้าน เน่ืองจากอายุเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคล เน่ืองจากอายุเป็นข้อบ่งขี้ถึงความมีวุฒิภาวะหรือความสามารถ
ในการจัดการเก่ียวกับตนเองนิสัยการรับรู้ การแปลความหมาย ความเข้าใจ และการตัดสิน ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันตามระดับพัฒนาการ (Orem, 1985) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วันดี แย้มจันทน์ฉาย 
(2538) พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

และพิเชฐ เจริญเกษ (2540) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรม                 
ส่งเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดนครนายก พบว่า อายุ                        
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
                2.3  ระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   
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 การท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการมีความรู้ที่สูงกว่า ทําให้บุคคลมี
วิทยาการที่หลากหลาย มีระบบการคิดที่มีเหตุผล ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ในสาขา
ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งการศึกษาท่ีดีจะทําให้บุคคลตระหนักถึงความสําคัญ  
ของปัจจัยต่างๆ ที่จะเอ้ืออํานวยต่อการนําความรู้ และประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์                         
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไฮเจวีและเบอร์นาร์ด (Ahijevch and Bernard, 1994: 86-89 อ้างถึงใน                             
มณีภรณ์ อนุสรณ์พานิช, 2542: 121) ที่พบว่า ระดับการศึกษาไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ 
และสุรีรัตน์ รุ่งเรือง (2547: 115) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ในจังหวัดพัทลุง พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ              
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในจังหวัดพัทลุง   
                 2.4  รายได้  

   ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร               
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   

   การที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า บุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ไม่ว่าจะจนหรือรวย ก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะดูแลสุขภาพ
ให้ดีแม้ว่ารายได้จะเป็นตัวบ่งบอกสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดําเนิน
ชีวิตในด้านการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล                     
(Pender, 1982 อ้างใน วันดี แย้มจันทร์ฉาย, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิเชฐ เจริญเกษ (2540) 
ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดนครนายก พบว่า รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ สุรีรัตน์ รงเรือง                      
(2547: 115) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในจังหวัด
พัทลุง พบว่า รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านในจังหวัดพัทลุง 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรติดตามพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคลากร ตลอดระยะเวลาในปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี 
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรมีการให้ความรู้เพ่ือให้บุคลากร

ตระหนักถึงพฤติกรรมในด้านอุบัติภัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น   
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3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ และสร้าง
ทัศนคติที่ยังไม่ถูกต้องให้บุคลากรมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมสุขภาพให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับระบบครอบครัว สังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบ

แผนการดําเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร เช่น สังคมวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางระบบการดูแลสุขภาพ  
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน                    

ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม 3) ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
และ 4) ด้านการรักษาและ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตตําบลม่วงงาม 
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน                    
ที่มีอาการไม่ดีขึ้น จํานวน 8 คน และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการดีขึ้น จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 16 คน ประชากรดังกล่าวได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

การเก็บข้อมูลกระทําโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เน้ือหาซึ่งประกอบด้วยการตีความข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และการสร้าง
ข้อสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการไม่ดีขึ้น และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการดีขึ้น มีพฤติกรรม

สุขภาพ และแนวทางการบําบัดรักษาโรคเบาหวานแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ พฤติกรรมสุขภาพ คือ 1) 
ด้านร่างกาย พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการไม่ดีขึ้นมักจะละเลยในการดูแลสุขภาพ และขาดการ
ออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ 2) ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม พบว่า ผู้ป่วยมักจะมีความวิตกกังวล 3) ด้าน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน พบว่า มีพฤติกรรมไม่ให้ความสําคัญของการบริโภคอาหาร เช่น บริโภค
อาหาร หรือผลไม้ที่มีรสหวาน ด่ืมเหล้า เบียร์เป็นครั้งคราว และบริโภคอาหารจุกจิก ด่ืมนํ้าอัดลมเป็นครั้ง
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คราว และ 4) ด้านการรักษา พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นมีการรักษา ไม่ต่อเน่ืองตามท่ีแพทย์ได้นัด
หมาย ในขณะที่พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการดีขึ้น พบว่า 1) ด้านร่างกายให้ความ
สนใจในสุขภาพของตนเอง และ มีการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 2) ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม 
พบว่า ผู้ป่วย มีสุขภาพจิตดี 3) ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้ความสําคัญต่อการบริโภคอาหาร                   
เช่น ไม่บริโภคอาหาร รสจัด ไม่ด่ืมเหล้า ไม่ด่ืมเบียร์ไม่ทานอาหารจุกจิก และ 4) ด้านการรักษา ไปพบ
แพทย์ตามท่ีแพทย์นัดหมายตลอดเวลา และบางคนกินยาสมุนไพรประกอบควบคู่  

       
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1. to study  health behaviors of Diabetic Patients 
on four aspects: 1) physical health,  2) emotion and sociality, of 3) complication condition 
protection,  4) healing and  2. to investigate healing ways diabetic patients in  Tumbon Muang-
ngam, Amper Saohai, Saraburi  Province. The informant consisted of 2 groups of patients:                 
1) eight with stable or worse conditions, and 2) another eight with better conditions after 
healing. Both groups were specifically selected  

The data were carned by the in-dept interview methodology, and were analyzed 
by the content analysis techniques: 1) interpretation, 2) comparison 3) synthesis, and                    
4) conclusion. 

The results of this research indicate that the diabetic patients with  stable or worse 
conditions  have different health behaviors and healing ways in all aspects; 1) Physical 
health: patients tend to lack of taking good care of  health and ignore exercising. 2) Emotion 
and sociality: patients show less good mental health condition. 3) Complication condition 
protection: patients payless attention in consuming good food, Taking some sweet food, 
fruits and snack, beer and soft drink, instead. 4) Healing: patients have no continuous healing. 
Whilst for those having good condition,  the results show: 1) Physical health: patients tend to 
take good care of  health, and  exercising more regularly. 2) Emotion and sociality: patients 
attain good mental health condition. 3) Complication condition protection: patients take 
good food and avoid of bad  health stuff: spicy and junk food,  beer, etc. 4) Healing : patients 
consult physician on appointments.  Some take some herbal medicines as options. 

 
คําสําคัญ 

พฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน 
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ความสําคัญของปัญหา 

ความเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยที่ กําลังคุกคามต่อสุขภาพ                    
ของประชาชนทั่วโลก โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่ตับอ่อน ซึ่งไม่
สามารถผลิต หรือหลั่งฮอร์โมนอินสุลินออกมาให้มากเพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนนํ้าตาลที่ร่างกายได้รับจาก
อาหารจําพวกแป้ง ไขมันและโปรตีนให้เกิดเป็นพลังงาน จึงมีผลทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมากกว่า
ปกติ นํ้าตาลส่วนเกินก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะพร้อมกับน้ํา ทําให้ปัสสาวะบ่อย จํานวนมาก ปัสสาวะมีรส
หวานจึงเรียกโรคน้ีว่า โรคเบาหวาน 
 

โรคเบาหวานที่สําคัญมี 2 ชนิด คือ  
ชนิดที่ 1 เบาหวานชนิดพ่ึงอินสุลิน เป็นชนิดที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง มัก

พบในเด็กและคนอายุตํ่ากว่า 25 ปี แต่ก็อาจพบในคนสูงอายุได้บ้าง ตับอ่อนของผู้ป่วยชนิดน้ีจะสร้างอินสุ
ลินไม่ได้เลย หรือได้น้อยมาก  

ชนิดที่ 2 เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน เป็นเบาหวานชนิดที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะมี
ความรุนแรงน้อย มักพบในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจพบในเด็กหรือวัยหนุ่มสาวได้บ้างตับอ่อน
ของผู้ป่วยชนิดน้ียังสามารถสร้างอินซูลินได้ แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงทําให้มีนํ้าตาล
ที่เหลือใช้กลายเป็นเบาหวานได้ สาเหตุอาจเกิดจากกรรมพันธ์ุ อ้วนเกินไป มีลูกดกจากการใช้ยา หรือพบ
ร่วมกับโรคอ่ืน ๆ   

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและมีผลกระทบต่อการทํางานของอวัยวะ ทุกระบบ                   
ในร่างกายของผู้ที่เจ็บป่วย เมื่อเกิดโรคเบาหวานผู้ป่วยมักจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมา ทั้งภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันและภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจะเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วอาการรุนแรง ถ้าไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออาจมีอันตรายถึงชีวิตได้    

เน่ืองจากสังคมวัฒนธรรมของไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเข้าสู่สังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น การดําเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการบริโภคอาหารซึ่งมัก
มีส่วนประกอบของแป้งและนํ้าตาลสูง และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราความชุกของโรคเร้ือรังต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การบริโภคไม่ถูกต้องน้ันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานท้ังในประเทศและทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ           
ผู้ที่เป็นเบาหวานหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่าตนเป็นเบาหวาน ประกอบกับไม่มีอาการแสดงใด ๆ 
จนกระท่ังล่วงเลยไป ความไม่รู้หรือความชะล่าใจทําให้ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนมาพบแพทย์พร้อมกับโรค
แทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นแล้ว เน่ืองจากภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงเกินปกติที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลานาน ๆ น้ัน
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นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงและปลายประสาท ส่งผลตามมาคือความเสื่อม
และความผิดปกติในหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ที่นําไปสู่โรค หรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเช่นเกิดพยาธิ
สภาพที่ตา ไต ปลายประสาท หลอดเลือดแดง ส่วนปลาย หัวใจหรือที่สมอง ก่อให้เกิดโรคหรือความ
ผิดปกติ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน หรือตามัวจนกระทั่งตาบอด ไตวายเร้ือรัง หัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือด
หัวใจตีบ อัมพาตหรืออัมพฤกษ์ จากเส้นเลือดในสมองตีบ หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ทําให้ขาดเลือด
และเกิดภาวะเน้ือตายที่เท้าได้เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษาผู้ป่วย
โรคเบาหวานของตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือหาแนวทางการบําบัดรักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการให้บริการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมในการควบคุมป้องกันโรค และให้การสนับสนุนการ ดําเนินงานท้ังภาครัฐและภาค
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันจะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของ
ผู้ป่วยเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป 
 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ในเขตตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมี  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการไม่ดีขึ้น กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการดีขึ้น เหมือนกัน
หรือแตกต่างกันหรือไม่และเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้  
จังหวัดสระบุรี 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้   
จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแทนผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 2 กลุ่ม ในการสัมภาษณ์เจาะลึกแบ่งออก
ได้ดังน้ี 

 1.1 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาการยังไม่ดีขึ้น คือ ผู้ที่อยู่ในตําบลม่วงงาม จาก 8 หมู่บ้าน             
ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจากหมู่บ้านละ 1 คน จํานวน 8 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 
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เพศหญิง อายุต้ังแต่ 45 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีอาการตามที่ระบุไว้ในคํานิยามศัพท์เฉพาะและเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่ตํ่ากว่า 4 ปี      

 1.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีอาการดีขึ้น คือ ผู้ที่อยู่ในตําบลม่วงงาม จาก 8 หมู่บ้าน
ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจากหมู่บ้านละ 1 คน รวม 8 คน คือเพศหญิง อายุต้ังแต่                     
45 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีอาการตามที่ระบุไว้ในคํานิยามศัพท์เฉพาะ และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2                    
ไม่ตํ่ากว่า 4 ปี 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตด้านเน้ือหาที่เป็นประเด็นในการศึกษา ดังน้ี  
              2.1 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 

1) พฤติกรรมสุขภาพด้านร่างกาย 
2) พฤติกรรมสุขภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม  
3) พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน   
4) พฤติกรรมสุขภาพด้านการรักษา 

2.2 แนวทางการบําบัดรักษาโรคเบาหวาน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านรา่งกาย    
2) ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม     
3) ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน    
4) ด้านการรักษา          

2.3 ขอบเขตวิธีดําเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  (Qualitative Data)  จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน จํานวน  2 กลุ่ม   

2.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่การวิจัย ครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะในตําบลม่วงงาม  
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน   

 
ผลการวิจัย 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการดีขึ้นกับที่อาการไม่ดีขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการ
บําบัดรักษาโรคเบาหวานแตกต่างกัน กล่าวคือ 

พฤติกรรมสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน                     
ที่มีอาการไม่ดีขึ้นมักจะละเลยในการดูแลสุขภาพ และขาดการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ 2) ด้านจิตใจ  
อารมณ์ และสังคม พบว่า ผู้ป่วยมักจะมีความวิตกกังวล 3) ด้านการป้องกันภาวะ แทรกซ้อน พบว่า                
มีพฤติกรรมไม่ให้ความสําคัญของการบริโภคอาหาร เช่น บริโภคอาหาร หรือ ผลไม้ที่มีรสหวาน ด่ืมเหล้า 
เบียร์เป็นครั้งคราว และบริโภคอาหารจุกจิก ด่ืมนํ้าอัดลมเป็นครั้งคราว และ 4) ด้านการรักษา พบว่า กลุ่ม
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ผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นมีการรักษาไม่ต่อเน่ืองตามที่แพทย์ได้นัดหมาย ส่วนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการดีขึ้น พบว่า 1) ด้านร่างกายให้ความสนใจในสุขภาพของตนเอง และมีการ
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 2) ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม พบว่า ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดี 3) ด้านการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้ความสําคัญต่อการบริโภคอาหาร เช่น ไม่บริโภคอาหารรสจัด ไม่ด่ืมเหล้า                 
ไม่ด่ืมเบียร์ ไม่ทานอาหารจุกจิก และ 4) ด้านการรักษาไปพบแพทย์ตามท่ีแพทย์นัดหมายตลอดเวลา 
และบางคนกินยาสมุนไพรประกอบควบคู่ เช่น การกินใบมะรุม 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังมีอาการอยู่หรืออาการไม่ดีขึ้นและกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการดีขึ้นมีพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการบําบัดรักษาโรคเบาหวาน แตกต่าง
กันทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังต่อไปน้ี 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต ซึ่งหากได้รับ
การรักษาอย่างจริงจังอาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได้ ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานทั้งในประเทศและ
ทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่เป็นเบาหวานหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่าตนเป็น
เบาหวาน ประกอบกับไม่มีอาการแสดงใด ๆ จนกระทั่งล่วงเลยไป ความไม่รู้หรือความชะล่าใจทําให้
ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนมาพบแพทย์พร้อมกับโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้ว เน่ืองจากภาวะนํ้าตาล              
ในเลือดสูงเกินปกติที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลานานๆ น้ันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ
หลอดเลือดแดงและปลายประสาท ส่งผลตามมาคือ ความเสื่อมและความผิดปกติ ในหน้าที่ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ที่นําไปสู่โรคหรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเช่นเกิดพยาธิสภาพที่ตา ไต ปลายประสาท                 
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย หัวใจหรือที่สมองก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน 
หรือตามัวจนกระทั่งตาบอด ไตวายเรื้อรัง หัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ อัมพาตหรืออัมพฤกษ์                     
จากเส้นเลือดในสมองตีบ หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ทําให้ขาดเลือด และเกิดภาวะเน้ือตายที่เท้าได้                                  
เป็นต้น (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2544: 483) 

การรักษามักจะเริ่มด้วยการแนะนําเร่ืองการควบคุมอาหารการออกกําลังกาย และการปฏิบัติตัวอ่ืน ๆ  
ถ้าคุมอาหารอย่างเดียวไม่ได้ผลอาจต้องให้ยารักษาเบาหวาน โดยถือหลักว่าในรายที่เป็น ไม่มาก เช่น เป็น
เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน อาจให้ยาชนิดกินที่สะดวกราคาถูกที่นิยม ใช้กันมาก นอกจากน้ี ปัญหาทางกายท่ี
สําคัญที่เกิดจากเบาหวานมี 2 ประการ คือ การอุดตันของหลอดเลือดแดง และความเสื่อมของประสาท
อัตโนมัติ     

คนทั่วไปอาจป้องกันมิให้เป็นโรคเบาหวานได้โดยการรู้จักกินอาหารลดของหวาน ๆ อาหารพวกแป้ง
และไขมัน กินอาหารพวกโปรตีน ผักและผลไม้ให้มาก ๆ อย่าปล่อยตัวให้อ้วน หมั่นออกกําลังกายเป็นประจํา 
เหล่าน้ีอาจมีส่วนช่วยป้องกันมิให้เป็นเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินได้ ส่วนโรคเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลินอาจ
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หาทางป้องกันได้ยาก นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงการด่ืมเหล้าจัดเพราะอาจทําให้ตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็ง                   
ซึ่งทําให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้และอย่าใช้ยาสเตอรอยด์เกินความจําเป็น  

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการไม่ดีขึ้นมักมีพฤติกรรมสุขภาพ ไม่เป็นไปตามแนวทางการ
บําบัดรักษาทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจติใจ อารมณ์ และสังคม 3) ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
4) ด้านการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2544: 477-483) ที่กล่าวถึง ข้อควร
ปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาโรคเบาหวาน เช่นผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์และตรวจเลือดตามนัด 
ผู้ป่วยชะล่าใจปล่อยตัวจนอาจเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาว และควบคุมการกินอาหารอย่างเคร่งครัดโดยมี
หลักง่าย ๆ ดังน้ี กินให้ตรง เวลา ไม่งดมื้อใดมื้อหน่ึง อย่ากินไม่เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการกินนํ้าตาล นํ้าผึ้ง 
นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ขนมหวาน ขนมเช่ือมนํ้าตาล นมหวาน ให้ด่ืมนมจืดแทน ผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นทุเรียน 
ขนุน ลําไย ลิ้นจี่ องุ่นละมุด อ้อย ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่อ่ิม หรือของเชื่อมนํ้าตาลทุกชนิด ห้ามด่ืมสุรา เบียร์ 
ไวน์ ยาดองเหล้า เครื่องด่ืมบํารุงกําลังทุกชนิด หลีกเลี่ยงการกินเคร่ืองในสัตว์ ไขมันสัตว์ นํ้ามันหมู เนย มันหมู 
มันไก่ เน้ือติดมันหมูสามช้ัน ครีม กะทินํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันปาล์ม ไข่แดง หอยนางรม อาหารทอด เช่นไก่ทอด 
กล้วยแขก  ปาท่องโก๋ มันทอด ข้าวเกรียบทอด 

ทั้งน้ี ควรกินผักให้มาก ๆ  ปริมาณไม่จํากัดโดยเฉพาะผักประเภทใบและถั่วสด เช่น ผักบุ้ง  ผักคะน้า 
ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกะเฉด มะระ มะเขือยาว ถั่วงอก ถั่วแขก ถั่วฝักยาวกินผลไม้ที่มีรสหวานไม่มาก เช่น 
ส้ม มังคุด มะม่วง มะละกอ พุทรา ฝรั่ง สับปะรด ชมพู่ 

นอกจากน้ี ควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ เช่น เดินเร็ว ว่ิงเหยาะ ป่ันจักรยาน ว่ายนํ้า หรือทํางาน
ออกแรงกายให้มาก ควรทําในปริมาณพอ ๆ กันทุกวัน และต้อง พักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้ร่าเริง อย่าให้
เครียดหรือวิตกกังวล เพราะความเครียดอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้ ควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด และ
ถ้ามีความดันโลหิตสูง หรือภาวะไขมันในเลือดสูง ควรดูแลรักษาจนสามารถควบคุมโรคได้ มิเช่นน้ัน อาจทําให้
ผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว ในบทที่ 2 ซึ่งผลกระทบ
จากการเป็นโรคเบาหวานมีหลายกรณี ดังที่ ภาวนา กีรติยุตวงศ์ (2544: 31) สรุปผลกระทบจากการเป็น
โรคเบาหวาน ไว้ดังน้ี ผลกระทบต่อชีวิตและคุณภาพ ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ผลกระทบต่อความมีคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ของตนเอง ผลกระทบด้านการงาน และผลกระทบด้านการเงิน    

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2546) ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ดังน้ี 1) ด้านร่างกาย ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร การควบคุมภาวะนํ้าตาลในเลือดขึ้นยู่กับ
พฤติกรรมบริโภคอาหารเป็นหลัก และพฤติกรรมการพักผ่อนและการออกกําลังกาย พบว่า พฤติกรรมการออก
กําลังกายค่อนข้างน้อย หรือออกกําลังกายบ้างแต่ไม่ปฏิบัติสม่ําเสมอโดยให้เหตุผลว่าคิดว่าการทํางานคือการ
ออกกําลังกายไปในตัวอยู่แล้วไม่มีเวลาต้องทํางานนอกบ้าน ไม่อยากออกกําลังกาย ไม่มีสถานที่ อาย ขี้เกียจ 
และสุขภาพไม่ดีเหน่ือยง่าย 2) ด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม พบว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน เป็นภาวะ
เครียดที่ผู้ป่วยจะต้องมีการปรับแบบแผนดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาวะโรค ในบางรายไม่มีทักษะในการ
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จัดการกับความเครียด แต่พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดและ
พยายามเรียนรู้การคลายเครียดด้วยตนเอง เช่น หาทางผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ 
ระบายความรู้สึกกับผู้ใกล้ชิด และใช้ศาสนาเป็นเคร่ือง ยึดเหน่ียวจิตใจเพ่ือลดความเครียดโดยการสวดมนต์ไหว้
พระ ทําบุญใส่บาตร ไปวัด นอกจากน้ีพบว่า ในผู้ป่วยเบาหวานผู้หญิงมีความคิดว่าไม่ค่อยกล้าระบาย
ความเครียดหรือความรู้สึกไม่สบายใจกับบุคคลอ่ืน เน่ืองจากวัฒนธรรมไทยไม่อยากให้นําเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย
กับคนอ่ืน บางรายจึงเก็บไว้ในใจ และครุ่นคิดอยู่คนเดียว 3) ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน พบว่า การ
ป้องกันภาวะ แทรกซ้อนในเรื่องการดูแลความสะอาดของเท้า การป้องกันบาดแผลท่ีเท้าและการสังเกตภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า จะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยที่ได้รับคําแนะนําเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และได้รับการ
สนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าจะพยายามดูแลตนเองตามคําแนะนําและเห็น
ความสําคัญและสนใจดูแลเท้าเป็นพิเศษ และ4) ด้านการรักษา ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้ยา พบว่า ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ใช้ยาตามคําแนะนํา บางส่วนมีพฤติกรรมการซื้อยากินเอง โดยจะนําตัวอย่างไปขอซื้อยาตามร้านขาย
ยาเน่ืองจากยาหมดก่อนถึงเวลานัดและคิดว่าซื้อยามารับประทานเองได้ พฤติกรรมการมารับการรักษา พบว่า 
ส่วนใหญ่มารับการรักษาอย่างต่อเน่ือง และพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอ่ืน ๆ  พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมี
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ การซื้อยากินเอง การรักษา ทางไสยศาสตร์ การใช้สมุนไพร 
เช่น ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง มะระขี้นก เห็ดหลินจือ บอระเพ็ดใบยอ ทองพันช่ัง รังมดแดง และกาฝาก เป็นต้น 
บางส่วนได้มาจากการไปรักษากับหมอพ้ืนบ้านซึ่งพฤติกรรมแสวงหาการรักษาวิธีอ่ืนร่วมด้วยน้ี บางส่วนให้
เหตุผลว่าอยากลองเพราะเกิดความเบ่ือหน่ายในการรักษาวิธีเดิม อยากหาย เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีคนเคยรักษา
แล้วได้ผล และหวังว่าหากโชคดีจะได้หายขาดบ้าง  เป็นต้น  

คําอธิบายเบ้ือต้นมีความสมเหตุสมผลที่สนับสนุนผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังมี
อาการอยู่หรืออาการไม่ดีขึ้น กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการดีขึ้นมีพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการ
บําบัดรักษาโรคเบา หวานแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน    
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยใช้ 
 1.  กลุ่มงานสาธารณสุขหรือชุมชนต่าง ๆ  ควรนําผลการวิจัยน้ีไปเผยแพร่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่
นิยมไปพบแพทย์ได้ใช้ประโยชน์และตระหนักในพฤติกรรมดูแลสุขภาพ และแนวทางการปฏิบัติรักษา                         
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 2.  กลุ่มงานสาธารณสุขหรือชุมชนต่าง ๆ ควรนําผลการวิจัยน้ีไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างยังผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ยังไม่หายให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติตามควรแก่กรณี 
 3.  กลุ่มงานสาธารณสุขหรือชุมชนต่าง ๆ  ควรพิจารณาเพ่ิมคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี
อาการดีขึ้นให้ตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการบําบัดรักษาที่ยังสมควรยึดถือประพฤติปฏิบัติต่อไป 
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 4. บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นความรู้ในการดูแลตนเอง 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรวิจัยโดยเน้นการวางแผนการให้ความรู้ และติดตามการดูแลสุขภาพในกลุ่มของผู้ป่วย

โรคเบาหวานเพ่ือให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
2. ควรทําวิจัยโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบ เพ่ือจะได้ผลการวิจัย ที่มีความ

ครอบคลุมโดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆให้หลากหลายย่ิงขึ้น เช่น แบบสอบถาม การสังเกตอย่าง                         
มีส่วนร่วม 

3. ควรทําการศึกษากลุ่มผู้ ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการดีขึ้นแบบเจาะลึกถึ งขั้นตอน                    
การรักษา เพ่ือนําผลมาจัดทําคู่มือสําหรับการปฏิบัติตนสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและผู้ที่สนใจทั่วไป 

4  ควรทําการศึกษาเจาะลึกในเรื่องของความเช่ือที่รักษาด้วยสมุนไพรที่มีผลต่อการรักษาโรคเบาหวาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ เป็นจริงและ                     
ที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก จํานวน 224 คน แบ่งเป็นผู้ควบคุมทีม จํานวน 48 คน และนักกีฬา จํานวน 176 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ    
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที            
(t-test) กําหนดค่าความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.58) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่             
ในระดับมากที่สุด ( x เท่ากับ 4.78) 
 2. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของนักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x เท่ากับ 2.88) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่                    
ในระดับมาก ( x  เท่ากับ 4.33) 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้
ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to investigate and to compare the actual and desirable 
characteristics of Thai Premier League Competition football referees according to the 
opinions of team managers and players. The 224 samples were divided into 176 
players and 48 team managers by stratified random sampling. The research 
instrument was questionnaires constructed by the researcher with 0.88 of reliability. 
Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviations and 
t-test where as the level of statistically significance was at .05 level. 
 The results revealed that: 
 1. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers was at moderate level                    
( x  = 2.58) and the desirable characteristics was at the highest level ( x  = 4.78). 
 2. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of players was at moderate level ( x  = 2.88) and 
the desirable characteristics was at high level ( x  = 4.33).   
 3. There was statistically significant difference at .05 level between the 
actual and desirable characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers.  
 4. There was statistically significant difference at .05 level between the 
actual and desirable characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team players. 
 5. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers from the first to the forth rank, 
and the thirteenth to the sixteenth rank were not significantly differences.  
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6. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of players from the first to the forth rank, and the 
thirteenth to the sixteenth rank were not significantly differences. 
 
คําสําคญั  
 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ในปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลลีกขึ้น โดยใช้ช่ือว่า จอห์นนีวอล์กเกอร์ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีกและได้เปลี่ยนช่ือไปตาม
ผู้สนับสนุนหลักในปีต่อ ๆ มา แต่ทีมส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ใน
ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้ชมเกมการแข่งขันดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการ
แข่งขันฟุตบอลอาชีพใช้ช่ือว่าโปรวินเชียลลีกขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันของทีมจากหลายภูมิภาค              
ในประเทศไทยมาแข่งขันแบบเหย้า – เยือน จนถึงในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการรวมทีมที่อยู่ ในการแข่งขันไทย
ลีกและโปรวินเชียลลีกขึ้นเป็นฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพ่ือเป็นการยกระดับฟุตบอลอาชีพไทยซึ่งมี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ที่ได้รับแต่งต้ังจากรัฐบาล เป็นฝ่ายจัดการ
แข่งขันเพ่ือวางรากฐานสู่การเป็นลีกอาชีพอย่างสมบูรณ์ สําหรับทีมที่ชนะเลิศในไทยพรีเมียร์ลีก                   
จะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก (AFC Champions League) ที่เป็นการแข่งขัน
ระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและทีมที่ชนะเลิศจะมีสิทธิเข้าร่วมเล่นในการแข่งขันฟีฟ่าคลับ
เวิลด์คัพ (FIFA Club World Cup) ซึ่งเป็นการแข่งขันของทีมสโมสรในระดับโลก (สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2553: ออนไลน์)  
 ในการแข่งขันฟุตบอลต้องอาศัยผู้ตัดสินเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ว่าฝ่ายใดกระทําผิดกติกา หรือทํา
ผิดระเบียบการแข่งขันขณะที่ทําการแข่งขัน ดังน้ัน ผู้ตัดสินจึงมีบทบาทในการตัดสินให้ประสบ
ผลสําเร็จ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังคํากล่าวของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
(2530: 28) ที่กล่าวว่า การแข่งขันจะลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้ตัดสิน 
ซึ่งจะต้องตัดสินอย่างยุติธรรม นักกีฬาก็ต้องแสดงออกซึ่งการเป็นนักกีฬาที่ดี ผู้ชมต้องชมอย่าง
ยุติธรรม ส่งเสริมในสิ่งที่ถูกต้อง การที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลให้ประสบความสําเร็จสูงสุดน้ัน 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญคือ ผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 
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ผู้สื่อข่าวกีฬา ผู้ชม วัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก อย่างไรก็ตามในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแต่ละครั้ง มักเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาไม่ค่อยยอมรับฟังการ
ตัดสินและอาจเป็นเหตุทําให้ต้องหยุดพักการแข่งขันช่ัวคราวหรือเหตุการณ์วุ่นวายตามมา 
 จากเหตุดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ในด้าน
ต่าง ๆ ของผู้ตัดสินในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาเพ่ือที่จะนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลทาง
วิชาการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลให้มีหรือ
ใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นต่อไป       
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย 

1. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีม             
อยู่ในระดับใด 

2.  คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬา อยู่ในระดับใด 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมใน
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1-4 
และ 13-16 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1-4 
และ 13-16 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีม
และนักกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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               ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก จํานวนทั้งสิ้น 500 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก จํานวน 224 คน จําแนกเป็น ผู้ควบคุมทีมจํานวน 48 คน และนักกีฬา จํานวน 
176 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 

      1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ควบคุมทีม  นักกีฬา  อันดับของทีมที่ 1 - 4 และ 13 -16 
     2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1  เป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล

ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล                
ด้านบุคลิกภาพ และด้านการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) กําหนดค่าความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.58) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  เท่ากับ 4.78) 
       2. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของนักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.88) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก ( x  เท่ากับ 4.33) 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

116 

 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทําให้ทราบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
ฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา อภิปรายผล                
ได้ดังน้ี 

1.  คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของ 
ผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเพราะ ผู้ควบคุมทีมอาจนําความสามารถไป
เปรียบเทียบกับผู้ตัดสินในต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าทําให้ผู้ควบคุมทีมเห็นว่าผู้ตัดสิน
ฟุตบอลไทยมีความสามารถระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ตัดสินเป็นราย
ข้อในแต่ละด้าน พบว่า 
            ด้านคุณสมบัติ มีคุณลักษณะที่เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสิน
ในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย และข้อ  
ที่มีจํานวนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ข้อ 2. เป็นผู้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง
และพร้อมสําหรับการตัดสิน ข้อ 4. เป็นผู้มีความตรงต่อเวลา ข้อ 5. เป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ ข้อ 6. 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ข้อ 8. เป็นผู้ที่ควรจบการศึกษาทาง ด้านพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา อยู่ในระดับมาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากท่ีสุดและมากที่สุด ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้
ควบคุมทีมและนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ผู้ตัดสินจึงควรใส่ใจกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวให้มาก
ย่ิงขึ้นเพราะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีน้ันต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 8-9) ที่กล่าวว่า กฎที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
ของผู้ตัดสิน ต้องมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีความจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพราะบทบาทของ ผู้ตัดสินที่สําคัญน้ันก็คือ เป็นผู้ที่อํานวยความ
ยุติธรรมแก่คู่แข่งขัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็น
จริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ในทัศนะ
ของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้ตัดสิน รักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ด้านความรู้ เ ก่ียวกับกติกาฟุตบอล มีคุณลักษณะที่ เป็นจริง โดยรวมอยู่ ในระดับ        
ปานกลาง โดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. มีความรู้ในเรื่อง
กฎกติกาฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา ข้อ 6. ศึกษา ติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของบุคคลอ่ืนทั้งภายใน                   
และภายนอกประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุดและปานกลาง ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือ ข้อ 4. ติดตามความเคลื่อนไหวกติกาฟุตบอลอยู่เสมอ ข้อ 1. มีความรู้ในเรื่องกฎกติกา
ฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุด ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้
ควบคุมทีมไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตัดสินไม่ทราบว่าผู้ตัดสินมีการติดตามการทําหน้าที่
ตัดสินของผู้ตัดสินอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจําเป็นต่อการเป็นผู้ตัดสินอย่างมาก 
สอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 9-10) ที่กล่าวว่า ข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ตัดสินที่ดีต้องหม่ัน
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวนกติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอและหมั่นฝึกฝนหรือหาโอกาสทําหน้าที่ผู้
ตัดสินอยู่สม่ําเสมอ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็น
จริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 31ในทัศนะ
ของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชมพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านความรู้กฎกติกา
รักบ้ีฟุตบอลของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบุคลิกภาพ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะ               
ต่อผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุดคือข้อ 1. เป็นผู้มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนหรือผอม
เกินไป ข้อ 6. วางตนได้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกสนามแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุดและปาน
กลาง ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 8. มีความสุภาพอ่อนโยนไม่ถือตัว 
ข้อ 7. มีความเอ้ืออารี อยู่ในระดับมากที่สุดและมากท่ีสุด ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลิกภาพที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือรูปร่างที่สมส่วนแสดงออกถึงความพึงพอใจของผู้ควบคุมทีมต่อกรรมการ ผู้ตัดสิน                  
และควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของสมพร โสตถิสุพร (2536: 1-3)                 
ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญประการ
หน่ึงที่จะทําให้นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความสุภาพ
เรียบร้อย ทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีลักษณะท่าทางสง่างามทั้งในและนอกสนาม คุณลักษณะต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินควรให้ความสําคัญ ผู้ตัดสินที่มีบุคลิกภาพไม่ดีย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของ
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมและจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค์และปัญหาต่าง ๆ ตามมา จนทําให้การทําหน้าที่
ดําเนินไปด้วยความยากลําบากนอกจากน้ียังสอดคล้องกับปรีชา เผือกขวัญดี (2531: 93) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติแต่ละด้านอยู่ในระดับกลาง ส่วนคุณลักษณะ                  
ที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ                
อดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอล
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กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและ
ผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริง ด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการตัดสิน มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับน้อยโดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินใน
เรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 9. นําความรู้มาประกอบการตัดสินใจมากกว่า ใช้อารมณ์ในการ
ตัดสิน ข้อ 1. มีความสามารถในการตัดสินเป็นที่ยอมรับของทั้งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็น น้อยที่สุด คือ ข้อ 2. มีความ
ยุติธรรมในการตัดสิน ข้อ 5. ไม่อ่อนไหวต่อแรงกดดันภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
บรรยากาศที่กดดันผู้ตัดสินในสนามฟุตบอลจนถึงกระแสการไม่ยอมรับฟังคําตัดสินของผู้ตัดสิน ทําให้
เกิดความกดดันจนเกิดความผิดพลาดที่ตามมาและมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้ควบคุมทีมกับผู้ตัดสิน อย่างไร
ก็ตามผู้ตัดสินควรมีแนวทางในการพัฒนาการตัดสินเพ่ือให้เกิดการยอมรับที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ              
ชูชัย บัวบูชา (2536: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องมีความรู้กฎกติกาฟุตบอลอย่างถูกต้องและแม่นยํา 
มีความยุติธรรมและมีความสามารถในการตัดสินให้เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้
อํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ       
              1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกใน
ทัศนะของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมทีมมีทัศนะที่คาดหวังว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นส่วนที่ช่วยในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 3) ที่กล่าวว่า การทําหน้าที่ ผู้ตัดสินได้อย่างดีเย่ียมนับเป็น
ส่วนสําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนหันมานิยมกีฬาแบดมินตันมากย่ิงขึ้น ผู้ตัดสินทําหน้าที่ได้ดีมาก
เพียงใด ก็จะได้รับความพึงพอใจมาก พร้อมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจาก ผู้เล่นและผู้ควบคุมทีม ใน
ฐานะเป็นผู้อํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
(2553: บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของ
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 37 “แม่โดมเกมส์” 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
             2.  คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของ
นักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเพราะ ผู้ควบคุมทีมอาจนําความสามารถไป
เปรียบเทียบกับผู้ตัดสินในต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าทําให้ผู้ควบคุมทีมเห็นว่าผู้ตัดสิน
ฟุตบอลไทยมีความสามารถระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ตัดสินเป็นรายข้อ                      
ในแต่ละด้าน พบว่า 
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              ด้านคุณสมบัติ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะต่อ     
ผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย     
คิดเป็นร้อยละ 84.09 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 .เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ในทัศนะของนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ผู้ตัดสินจึงควรใส่ใจกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวให้มาก
ย่ิงขึ้นเพราะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีน้ันต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต                
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 8-9) ที่กล่าวว่า กฎที่ต้องยึดถือและปฏิบัติของ
ผู้ตัดสิน ต้องมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                  
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพราะบทบาทของผู้ตัดสินที่สําคัญน้ันก็คือ เป็นผู้ที่อํานวยความ
ยุติธรรมแก่คู่แข่งขัน นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ                 
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31                   
ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความรู้ เ ก่ียวกับกติกาฟุตบอล มีคุณลักษณะที่ เป็นจริง โดยรวมอยู่ ในระดับ        
ปานกลาง โดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 84.09 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 6. ศึกษา ติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.มีความรู้ในเรื่องกฎกติกา
ฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา อยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักกีฬาไม่ได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวของผู้ตัดสินไม่ทราบว่าผู้ตัดสินมีการติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของผู้ตัดสินอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจําเป็นต่อการเป็นผู้ตัดสินอย่างมาก สอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ 
(2537:  9-10) ที่กล่าวว่า ข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ตัดสินที่ดีต้องหม่ันศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวน
กติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอและหมั่นฝึกฝนหรือหาโอกาสทําหน้าที่ผู้ตัดสินอยู่สม่ําเสมอ นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
รักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม 
ผู้สื่อข่าวและผู้ชมพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านความรู้กฎกติการักบ้ีฟุตบอลของผู้ตัดสินรักบ้ี
ฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบุคลิกภาพ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะต่อ    
ผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุดคือข้อ ข้อ 6. วางตนได้อย่างเหมาะสมท้ังในและนอก
สนามแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.11 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ               
ข้อ 7. มีความเอ้ืออารี อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลิกภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ
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รูปร่างที่สมส่วนแสดงออกถึงความพึงพอใจของผู้ควบคุมทีมต่อกรรมการผู้ตัดสินและควรเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ สมพร โสตถิสุพร (2536: 1-3) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินที่ดี
จะต้องมีบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้
นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย               
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีลักษณะท่าทางสง่างามทั้งในและนอกสนาม คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
สิ่งที่ผู้ตัดสินควรให้ความสําคัญ ผู้ตัดสินที่มีบุคลิกภาพไม่ดีย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของนักกีฬา
และ ผู้ควบคุมทีมและจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค์และปัญหาต่าง ๆ ตามมา จนทําให้การทําหน้าที่ดําเนิน
ไปด้วยความยากลําบากนอกจากน้ียังสอดคล้องกับปรีชา เผือกขวัญดี (2531: 93) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ที่เป็นจริงของ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติแต่ละด้านอยู่ในระดับกลาง ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ อดิสร สืบสุข (2547: 80)                       
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 31 ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอลผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้าน
บุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการตัดสิน มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีทัศนะต่อ              
ผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. มีความสามารถในการตัดสินเป็นที่ยอมรับ                
ของทั้งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.                          
มีความสามารถในการใช้ภาษาทางกายได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่
เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บรรยากาศที่กดดันผู้ตัดสินในสนามฟุตบอล                       
จนถึงกระแสการไม่ยอมรับฟังคําตัดสินของผู้ตัดสิน ทําให้เกิดความกดดันจนเกิดความผิดพลาด                      
ที่ตามมาและมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้ควบคุมทีมกับผู้ ตัดสิน อย่างไรก็ตามผู้ ตัดสินควร                            
มีแนวทาง ในการพัฒนาการตัดสินเพ่ือให้เกิดการยอมรับที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย บัวบูชา                         
(2536: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องมีความรู้กฎกติกาฟุตบอลอย่างถูกต้องและแม่นยํา มีความ
ยุติธรรม และมีความสามารถในการตัดสินให้เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้
อํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ       
       2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกในทัศนะของนักกีฬาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมทีมมีทัศนะที่คาดหวังว่า
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เป็นส่วนที่ ช่วยในการทําหน้าที่ของผู้ ตัดสินฟุตบอลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 3) ที่กล่าวว่า การทําหน้าที่ผู้ตัดสิน
ได้อย่างดีเย่ียมนับเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนหันมานิยมกีฬาแบดมินตันมากย่ิงขึ้น ผู้ตัดสิน
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ทําหน้าที่ได้ดีมากเพียงใด ก็จะได้รับความพึงพอใจมาก พร้อมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจากผู้เล่นและ
ผู้ควบคุมทีม ในฐานะเป็นผู้อํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย  
              3. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ       
ผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีม พบว่า คุณลักษณะ             
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านการตัดสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลที่เป็นจริงอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร โสตถิสุพร 
(2536: 1-3) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องแสดงถึงความสามารถและระลึกเสมอว่าการตัดสินทุกครั้งต้อง              
ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่เน่ืองด้วยธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีความต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง 
เพราะการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมยอมรับการ
ตัดสินน้ันนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนเรศ กุลธวงค์วัฒนา (2536: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ              
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก ตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและ
ผู้จัดการทีมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              4. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์                 
ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริง
และที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอลด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านการตัดสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่อยู่ในทีมอันดับ 1 – 4 และ 13 – 16 พบว่า 
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16                  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติและด้านการตัดสิน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอลและ ด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน                      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (จันทรา คลอดเพ็ง ; 2532: 84 ; อ้างอิงจาก
ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม. 2527: 33) ที่พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน
และมีประสบการณ์เรียนร่วมกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนวิชา
ลีลาศ ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของนักกีฬาและผู้
ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” มีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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 6. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลใน
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬาที่อยู่ในทีมอันดับ 1 – 4 และ 13 – 16 พบว่า 
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16                   
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติและด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบุคลิกภาพและด้านการตัดสินไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (จันทรา คลอดเพ็ง ; 2532: 84 ; อ้างอิง
จากฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม. 2527: 33) ที่พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่งอยู่ในวัย
เดียวกันและมีประสบการณ์เรียนร่วมกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์
ผู้สอนวิชาลีลาศ ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ (2553: บทคัดย่อ)            
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของนักกีฬา
และผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” มีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 1. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ตัดสินฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนําผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทาง                  
ในการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลให้มีหรือใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้มากที่สุด 
 2. ควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการอบรม ประเมินผลผล ปรับปรุงและพัฒนา การทําหน้าที่
ของผู้ตัดสินให้มีคุณลักษณะในต้านต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในรายการอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลและนักกีฬา
ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาการเตรียมทีมของสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก 
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ความคิดเหน็ของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขนัฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 

THE OPINIONS OF SPECTATORS ON FOOTBALL THAI PREMIER LEAGUE 
COMPETITIOM 

 
พลากร มะโนรัตน์  ธงชัย เจริญทรัพย์มณี  และผาณิต บิลมาศ  

Palakorn  Manorat,  Thongchai Charoensupmanee,  and  Phanit Billamas 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ณ สนามแข่งขัน จํานวน 400 คน 
เป็นชาย 300 คน และหญิง 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของ
นักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.05, 43.62, 44.25, และ 42.73 ตามลําดับ ส่วนด้าน             
ผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.19 
 2. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศชายที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.33, 42.83, 41.30, 41.57 ตามลําดับ                  
ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.59 
 3. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศหญิงที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม
และแฟนคลับโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.78, 46.00, 39.33, 53.33,             
และ 46.60 ตามลําดับ 
 4. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
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และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.12, 51.55, 
37.16, 43.19 และ 41.18 ตามลําดับ 
 5. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและ
แฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.82, 44.50, 46.25 และ 45.23 
ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 42.00 
 6. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านผู้ตัดสิน และด้านสิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.06, 44.44 และ 40.10 ตามลําดับ ส่วนด้านการ
จัดการแข่งขัน และด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.56, และ 34.35 
ตามลําดับ 
 7. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.49, 45.98, 
37.71, 48.30 และ 45.67 ตามลําดับ 
 8. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล และด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.39 และ 44.94 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขัน            
ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.52, 40.97                 
และ 42.05 ตามลําดับ 
 9. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และ
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.22, 42.02, 43.15 
และ 38.98 ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.73 
 10. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ ที่มีต่อ
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน                     
ด้าน ผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                   
คิดเป็นร้อยละ 43.92, 49.37, 41.67, 47.57 และ 45.16 ตามลําดับ  
 11. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน ข้าราชการบํานาญ                               
ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านสิทธิประโยชน์ และ
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 42.86, 35.71 และ 
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36.79 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขันและด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.29 และ 34.92 ตามลําดับ 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research aimed to study the opinions of spectators on 
Football Thai Premier League Competition. The subjects were totally 400 people: 
300 males and 100 females. The instrument used for collecting data was the 
researcher-created questionnaire with the reliability at .90.  Data were statistically 
analyzed by using frequency and percentage. 
 The results revealed that: 
 1. The opinions which were given by spectators on Football Thai Premier 
League Competition to the players’ performance, competition management, 
privileges, spectators and fan club, were at high levels: 42.05%, 43.62%, 44.25%, 
respectively whereas their opinions towards the referee was at moderate level 
(39.19%). 
 2. The opinions which were given by male spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
privileges, spectators and fan club, were at high levels: 40.33%, 42.83%, 41.30%, 
41.57%, respectively whereas their opinions towards the referee was at moderate 
level (39.59%). 
 3. The opinions which were given by female spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
the referee, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 47.78%, 
46.00%, 39.33%, 53.33% and 46.60%, respectively. 
 4. The opinions which were given by undergraduate of bachelor’s degree 
spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, the referee, privileges, and spectators and 
fan club were at high levels: 42.12%, 51.55%, 37.16%, 43.19% and 41.18%, 
respectively. 
 5. The opinions which were given by bachelor’s degree spectators on 
football Thai Premier League Competition to the players’ performance, competition 
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management, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 42.82%, 
44.50%, 46.25%, respectively whereas their opinions towards the referee was at 
moderate level (42.00%). 
 6. The opinions which were given by postgraduate education spectators on 
Football Thai Premier League Competition to the players’ performance, the referee, 
and privileges were at moderate levels: 41.06%, 44.44% and 40.10%, respectively 
whereas their opinions towards competition management, and spectators and fan 
club were at high levels: 39.56%, and 34.35%, respectively. 
 7. The opinions which were given by student spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
the referee, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 45.49%, 
45.98, 37.71%, 48.30%, and 45.67%, respectively. 
 8. The opinions which were given by private employee spectators on 
Football Thai Premier League Competition to the players’ performance and the 
referee were at moderate levels: 38.39 and 44.94, respectively whereas their 
opinions towards competition management, privileges, and spectators and fan club 
were at high levels: 41.52%, 40.97% and 42.05%, respectively. 
 9. The opinions which were given by private business commercing 
spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, privileges, and spectators and fan club were 
at high levels: 41.22%, 42.02%, 43.15%, and 38.98%, respectively whereas their 
opinions towards the referee was at moderate level (45.73%). 
 10. The opinions which were given by government official state enterprises, 
agent spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, the referee, privileges, and spectators and 
fan club were at high levels: 43.92%, 49.37%, 41.67%, 47.57% and 45.16%, 
respectively.  
 11. The opinions which were given by housewives, husbands, and retired 
government  official spectators on Football Thai Premier League Competition to the 
players’ performance, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 
42.86%, 35.71% and 36.79%, respectively whereas their opinions towards 
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competition management and the referee were at moderate levels: 39.29%, and  
34.92%, respectively. 
 
คําสําคัญ  
 ความคิดเห็น ผู้ชม การแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก. 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากประชาชน และเยาวชนทั่วประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากจํานวนสนามฟุตบอลที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด และจํานวนผู้เล่นที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สําหรับ
ระดับมัธยมศึกษาได้จัดวิชาพลศึกษาให้อยู่ในหลักสูตรโดยขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้นๆเห็นชอบ แม้แต่
ในระดับอุดมศึกษาที่จําเป็นต้องกําหนดให้วิชาพลศึกษาเป็นวิชาเลือกในสถาบัน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในส่วนของระดับนักเรียนมีกีฬาเขตการศึกษา
และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการประสบความสําเร็จของนักกีฬาฟุตบอลของไทย                    
ที่ไปแข่งขันฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากีฬาฟุตบอลในประเทศ
ไทยกําลังเจริญรุดหน้าขึ้นไปทุกเวลา 
 สําหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ซึ่งถือว่าเป็นลีกอาชีพของประเทศไทย ก่อต้ังโดย                     
ดร.วิจิตร เกตุแก้ว ซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอล ในปี 2539 การแข่งขันได้เป็นการแข่งขันโดยทีมที่ร่วม
แข่งขันใน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ถ้วย ก ได้มาแข่งขันกันในระบบลีก ภายใต้ช่ือไทยลีก หรือช่ือ
อย่างทางการได้เปลี่ยนตลอดตามผู้สนับสนุน โดยมีจํานวนทีมทั้งหมด 12 ทีม จนกระท่ังปี 2545 
(ฤดูกาล 2545/46) ได้ลดจํานวนทีมเป็น 10 ทีม และในปี 2549 ได้เพ่ิมทีมเป็น 12 ทีมอีกคร้ังหน่ึง          
ในฤดูกาล 2550 เพ่ิมทีมอีก 4 ทีม รวมเป็น 16 ทีม ปัจจุบันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม (สมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์: ออน์ไลน์)    
 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามเอาโปรวินเช่ียลลีกรวมเข้ากับไทยลีกหลายครั้งและ                
ในที่สุดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็นําทีมจังหวัดมารวมเข้าในฤดูกาล 2550 ได้สําเร็จ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ดูแลการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลและในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนช่ือการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการเป็นไทยพรีเมียร์ลีก (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์: ออน์ไลน์)    
 ปัจจุบันฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกกําลังเดินหน้าไปสู่แนวทางของการเป็นฟุตบอลอาชีพ
อย่างแท้จริง ตามที่ผู้ชมฟุตบอลชาวไทยคาดหวัง หลายๆ ทีมมีกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์อย่างเหนียว
แน่น  ต่างจากฟุตบอลไทยลีกในยุคก่อนซึ่งมีผู้เข้าชมการแข่งขันน้อยมาก แต่ฟุตบอลไทยลีกใน
ปัจจุบันได้มีการเก็บบัตรเข้าชมการแข่งขันมีต้ังแต่ราคา 10 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท ซึ่งก็มีผู้ชมซื้อ
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บัตรเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นกว่าไทยลีกในยุคก่อน เห็นได้จากในแต่ละแมตช์การแข่งขันส่วนใหญ่จะ
มีผู้เข้าชมเป็นหลักพัน หรือแมตช์ที่สําคัญ ทีมอันดับต้นๆ ของตารางก็จะมีผู้ชมถึงหลักหมื่น แสดงให้
เห็นว่าคนไทยได้หันมาให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในมากข้ึน โดยที่ไม่จําเป็นต้องดึงดูดให้
คนเข้าสนามโดยใช้การพนันเหมือนในหลายๆ ประเทศและทีมฟุตบอลที่แข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกต้องจด
ทะเบียนเป็น บริษัท จํากัด เพ่ือทําให้ทีมฟุตบอลของสโมสรน้ันเป็นทีมฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริง นัก
ฟุตบอลมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆ เมื่อประชาชนที่ติดตาม
เชียร์ในแต่ละทีมมีมากขึ้นทําให้สโมสรมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้สโมสรมีรายได้ไปปรับปรุง
พัฒนาสโมสรให้ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จทัดเทียมกับฟุตบอลลีกช้ันนํา เห็นได้จากทีมฟุตบอล
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2010 และ
แสดงทักษะความสามารถได้เป็นอย่างดีสามารถแข่งขันกับประเทศจากทวีปอ่ืนๆ ได้อย่างไม่เป็นรอง 
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นผลมา
จากท้ังสองประเทศน้ีมีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพทําให้ฟุตบอลลีกของทั้งสองประเทศมีการ
พัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมลีกช้ันนําของยุโรป 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การแข่งขัน เพ่ือพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้มีความน่าสนใจ ประชาชนเข้าชมการ
แข่งขันมากขึ้น เน่ืองจากการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการที่จะให้นัก
ฟุตบอลพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้า
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 ผู้ชมมีความคิดเห็นต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ในระดับใด 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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      ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกที่สนามแข่งขันของสโมสรต่างๆ ประมาณ 30,000 คน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก จํานวน 400 คน เป็นชาย 300 คน เป็นหญิง 100 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
       2.1 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 
            1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
                      2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถาม สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก  
ซึ่งแต่ละข้อมีเกณฑ์ประเมินค่าระดับความคิดเห็นที่เห็นว่าเหมาะสม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังน้ี 
      1. ด้านความสามารถของนักฟุตบอล 
      2. ด้านการจัดการแข่งขัน 
      3. ด้านผู้ตัดสิน 
      4. ด้านสิทธิประโยชน์ 
      5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
 4.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
      การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
     4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และสํารวจเก่ียวกับการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทย โดยสอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ผู้ที่เข้าชมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจหาความเที่ยงตรงตาม
ตามโครงสร้างและเน้ือหา (Construct and Content Validity) ของแบบสอบถามโดยวิธีเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) แบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) 
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กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม                
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.90 
  5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ
เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและหนังสือขอความร่วมมือไปยังประธานสโมสรฟุตบอลต่างๆ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นําแบบสอบถามไปสอบถามประชาชนท่ีเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทําการ
ตรวจสอบและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      6.1 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
      6.2 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก มาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง 
       
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.80 และผู้ชมส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมีอาชีพนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 
 2. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของ
นักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.05, 43.62, 44.25, และ 42.73 ตามลําดับ ส่วนด้าน           
ผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 39.19 
 3. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศชายที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.33, 42.83, 41.30, 41.57 ตามลําดับ                  
ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.59 
 4. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศหญิงที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม
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และแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.78, 46.00, 39.33, 53.33, 
และ 46.60 ตามลําดับ 
 5. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.12, 51.55, 
37.16, 43.19 และ 41.18 ตามลําดับ 
 6. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและ
แฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.82, 44.50, 46.25, และ 45.23 
ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.00 
 7. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านผู้ตัดสิน และด้านสิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.06, 44.44 และ 40.10 ตามลําดับ ส่วนด้านการ
จัดการแข่งขันและด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.56, และ 34.35 
ตามลําดับ 
 8. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรเีมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.49, 
45.98, 37.71, 48.30 และ 45.67 ตามลําดับ 
 9. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจ้าง ที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล และด้านผู้ตัดสิน โดยรวมโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.39 และ 44.94 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการ
แข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.52, 
40.97 และ 42.05 ตามลําดับ 
 10. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้าน
ผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.22, 42.02, 43.15 และ 
38.98 ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.73 
 11. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐที่มีต่อ
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้าน    
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ผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 43.92, 49.37, 41.67, 47.57 และ 45.16 ตามลําดับ 
 12. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพ แม่บ้าน พ่อบ้าน ข้าราชการบํานาญ ที่มีต่อการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม
และแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86, 35.71 และ 
36.79 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขันและด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
39.29 และ 34.92 ตามลําดับ 
 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้าน ผู้
ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ด้านความสามารของนักฟุตบอล ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกได้พัฒนาเป็นฟุตบอลอาชีพมากขึ้นมีการจัดการแบบ
เป็นอาชีพและได้รับความนิยมขึ้นอย่างมาก นักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกมีรายได้ที่สูงขึ้น 
และยังมีนักฟุตบอลต่างชาติที่เข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีกเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดการ
แข่งขันกันภายในทีม นักฟุตบอลแต่ละคนต้องพัฒนาความสามารถตนเองอยู่เสมอ จึงส่งผลให้นักกีฬา
ตระหนักถึงความสําคัญในส่วนน้ีมากขึ้น สอดคล้องกับสํานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2549: 22) ได้ทําการศึกษาเร่ืองโครงการจัดทําวิจัยและคู่มือการจัดต้ังสโมสรฟุตบอล
อาชีพ ซึ่งผลการวิจัยได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นการช่วยในการพัฒนานักกีฬาให้
มีมาตรฐานการเล่นแบบมืออาชีพและนักกีฬาควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 2. ด้านการจัดการแข่งขัน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ด้านการจัดการแข่งขัน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน ทําให้การจัดการของแต่ละสโมสรมี
มาตรฐานมากย่ิงขึ้น สโมสรมีการปรับปรุงและสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับผู้ชมและแฟน
คลับที่ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ และการเจริญเติบโตของของสโมสรในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของไกรสร วงศ์ประดิษฐ์ (2541: 123) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิต้ี ลีก ครั้งที่ 1 พบว่า สนามและอุปกรณ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
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ย่ิง ในการจัดและดําเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในรายการต่างๆ รวมทั้ง
ห้องนํ้า ห้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งตัวจะต้องจัดให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมในจํานวน
มากๆ ดังน้ันสถานท่ีที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการแข่งขันเป็น
ปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างย่ิงในการจัดการแข่งขันเพ่ือการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประสบผลสําเร็จและเกิด
ปัญหาน้อยที่สุด  
 3. ด้านผู้ ตัดสิน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก               
ด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ในปัจจุบันได้มีการแข่งขันกันสูงแต่ละสโมสรมีการลงทุนที่สูง และมีผลประโยชน์มาเก่ียวข้องมากมาย 
ทําให้ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้ชมและแฟนคลับมีความคาดหวังที่สูงต่อผลการแข่งขัน และ
จากงานวิจัยเล่มน้ีในด้านความสามารถของนักกีฬา ข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ นักกีฬารู้จักควบคุมอารมณ์ในเกมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาอาจจะเข้าไปกดดันผู้ตัดสิน
ในขณะทําหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักพงษ์ แก้วแท้ (2551: 104) ได้ทําการวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่มีต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2008 
ผลการวิจัยพบว่าด้านผู้คุมการแข่งขันและผู้ตัดสินมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น การกดดันของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะนักกีฬาที่
เข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ฝึกสอนที่ควบคุมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สูง ดังน้ันบางคร้ังอาจจะสร้างความ
กดดันให้ผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน จึงทําให้มีข้อผิดพลาดในการตัดสินได้ เป็นต้น 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้าน
สิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันมีผู้ชมและแฟนคลับ
ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลมาก ทําให้มีผู้สนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนสโมสร
ต่างๆมากขึ้น อีกทั้งสโมสรยังได้รับรายได้จากการจัดจําหน่ายบัตรผ่านประตู การจําหน่ายของที่ระลึก 
ซึ่งสอดคล้องกับ ลูอิซ (Lewis. 1985: 7) กล่าวว่า ปัจจัยในการจัดการทีมกีฬาให้ประสบความสําเร็จ 
จะต้องคํานึงถึงการบริหารการเงินและการส่งเสริมการขายต๋ัวชมการแข่งขันและโฮว่ี (Howie. 2004: 15) 
กล่าวว่าการดําเนินการสโมสรฟุตบอลควรมีการจัดการด้านการเงิน การตลาดและมีผู้สนับสนุน  
 5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสโมสรมีการสร้าง
ชุมชนของทีม เพ่ือการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดรวมไปถึงการให้
ประชาชนมีความรักในสโมสรที่อยู่ในท้องถิ่นน้ันๆ และมีการจัดทําฐานข้อมูลแฟนคลับในการสมัคร
เป็นสมาชิก ทุกๆ สโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกกําลังดําเนินการสร้างกระแสแฟนคลับอย่างต่อเน่ืองมีการ
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สมัครสมาชิกแฟนคลับ มีการจัดทําเว็บไซต์ของทีม มีการต้ังทีมเชียร์รวบรวมทีมเพ่ือเข้าเชียร์ใน
สนามแข่งขัน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
   1. จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่าด้านความสามารถของนักฟุตบอล เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ นักกีฬาควรมีการปรับปรุงในเรื่องการรู้จักควบคุมอารมณ์ตลอดเกมการแข่งขัน ยอมรับคํา
ตัดสินของผู้ตัดสินและแข่งขันด้วยช้ันเชิงของการเล่นกีฬาไม่พยายามเอาเปรียบหรือ คดโกงฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้
เกมการแข่งขันมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลควรท่ีจะพัฒนาในเร่ือง
เหล่าน้ี เพราะในการที่นักฟุตบอลจะพัฒนาศักยภาพให้ประสบความสําเร็จในฟุตบอลอาชีพได้น้ัน นอกจากจะ
พัฒนาในเรื่องของฝีเท้าแล้ว นักฟุตบอลต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ จิตใจ และอารมณ์ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือการที่
ประสบความสําเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป 
   2. ด้านการจัดการแข่งขัน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่า ด้านการจัดการแข่งขัน เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง                
คือ สถานที่จอดรถสําหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเพียงพอและมูลค่าเงินรางวัลและของรางวัลใน
การแข่งขันเหมาะสม สโมสรต่างๆ ควรมีการจัดการทางด้านสถานที่จอดรถให้เพียงพอมากกว่าน้ี เพ่ือ
ความสะดวกของผู้ชมที่มาชมการแข่งขัน ส่วนเงินรางวัลในการแข่งขัน แต่ละสโมสรมีการลงทุนที่สูง 
ถ้าหากเงินรางวัลในการแข่งขันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สโมสรต่างๆ ก็จะสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สโมสรให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
   3. ด้านผู้ตัดสิน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพบว่า                   
ในด้านผู้ตัดสิน เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ การดําเนินการ
จัดการแข่งขันควรมีการคัดเลือกกรรมการ ผู้ตัดสินที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้ ตัดสินที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นในเร่ืองของการดําเนินการลงโทษและตักเตือนนักกีฬาอย่างเหมาะสมและควรให้             
ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์มีความสามารถในการควบคุมเกมการแข่งขันให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีลงทําหน้าที่ตัดสิน 
ซึ่งผู้ตัดสินที่ยังขาดประสบการณ์และผู้ตัดสินที่ตัดสินผิดพลาดบ่อยครั้ง ควรให้ลงปฏิบัติในลีกระดับดิวิช่ัน 
เพ่ือสะสมประสบการณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ตัดสิน ทั้งน้ีทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้ตัดสิน 
ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพบว่า 
ในด้าน สิทธิประโยชน์ เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้ชม              
มีความคิดเห็นว่า ของที่ระลึกเพ่ือจําหน่ายในการแข่งขันมีราคาที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะผู้ชมเห็นว่า 
ถ้ามีการปรับราคาของที่ระลึกลงได้ ก็จะเป็นผลดีต่อ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อย และควร
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มีการจัดให้ผู้ที่เข้าชมได้สะสมจํานวนครั้งที่เข้าชมหรือสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษ เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนผู้ที่ซื้อบัตรและติดตามเข้าชมการแข่งขันอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งยังสามารถเป็นการดึงดูดให้
ผู้ชมสนใจที่จะเข้าชมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันมากย่ิงขึ้น 
 5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่า ในด้านผู้ชมและแฟนคลับ พบว่า สโมสรต่างๆ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟนคลับและนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชมและแฟนคลับกับนัก
ฟุตบอล ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความรักต่อสโมสรและชุมชนท้องถิ่นน้ันๆ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แฟนคลับได้รับทราบการดําเนินการจัดการแข่งขันแบบฟุตบอลอาชีพ สโมสรต่างๆ ควรจะ
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามข่าวสารมากขึ้น รูปแบบประชาสัมพันธ์ ต้องมีความ
ทันสมัยน่าติดตาม เพราะการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสการต่ืนตัวของประชาชน
ในการที่จะหันมาสนใจการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขัน สโมสรฟุตบอล
ต่างๆ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกมีประสิทธิภาพและพัฒนามากย่ิงขึ้นต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
           1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
           2. ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย 
เพ่ือสามารถนําข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย                 
ให้เป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
           3.  ควรมีการศึกษาถึงสภาพและปัญหาของผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553                 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครอง จํานวน 300 คนและนักเรียนจํานวน 300 คน เป็น นักเรียนชาย 
150 คน และนักเรียนหญิง 150 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันอย่างไม่เป็นสัดส่วน                
(Non-proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและ หาค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี                    
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น                   
ร้อยละ 46.2 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี              
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 44.8  

ABSTRACT 
                 The purpose of this research were to study the opinions of parents and 
students in the Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University, Lopburi 
province towards learning management of physical education academic year 2010. 
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The samples consisted of 300 parents and 300 students 150 boys and 150 girls who 
were selected by non-proportional stratified random sampling. The research 
instrument for data collection was the author’s constructed questionnaires with 
reliability of. 92 The data were statistically analyzed by using frequency and 
percentage. 
 The result of the research were as follows: 
 1. The parents’ opinions in the Demonstration School of Thepsatri Rajabhat 
University, Lopburi province towards learning management of physical education  
academic year 2010 as a whole was suitable at high level (46.2%). 
 2. The students’ opinions in the Demonstration School of Thepsatri 
Rajabhat University, Lopburi province towards learning management of physical 
education  academic year 2010, as a whole was suitable at high level (44.8 %).  
 
คําสําคัญ  

                        ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาล้ยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
                 

ความสาํคญัของปัญหา 
 การเรียนรู้พลศึกษาผู้เรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางกาย และกีฬาทั้งประเภท
บุคคลและทีม ทั้งของไทยและสากล กิจกรรมทางกายและกีฬาต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผล
ตามศักยภาพด้านความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย เกิดการพัฒนาทักษะกลไกอย่างเต็มที่ 
ได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองตามกฎกติการะเบียบและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้แข่งขันและได้ทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัดและความ
สนใจ ได้ค้นหาความพึงพอใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กีฬา กิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและรักการออกกําลังกาย กระทรวงศึกษาธิการ(2544: 2)  
 ปัจจุบันการจัดหลักสูตรสาระพลศึกษาของทางโรงเรียน ที่เน้นการจัดหลักสูตรให้นักเรียน
รู้จักการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ การออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึกกายบริหารแบบต่าง ๆ 
ความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภทคู่หรือประเภททีม เช่น วอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล ยืดหยุ่น กระบ่ีกระบอง การเคลื่อนไหวของร่างกายที่สร้างสรรค์ การวางแผนกําหนด
กิจกรรมออกกําลังกาย สิทธิ กฎ กติกา การเล่นกีฬากลวิธี หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาการนําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตนใน
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เรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่ง ความมีนํ้าใจนักกีฬา ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา โดยใช้ความสามารถของตนเองในการเล่นกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม เพ่ือให้สามารถ
นําหลักการ และแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม  โดยคํานึงผลท่ี เ กิดต่อผู้ อ่ืนและสังคม  ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 2) สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541: 7) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการของการปฏิบัติโดยตรง ผู้เรียนจะต้องพยายามเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เพราะมนุษย์น้ันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและต้องการท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยตนเองอยู่แล้ว ดังน้ันโปรแกรมการสอนในห้องเรียนจึงควรเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการ จนกระทั่งถึงขีดที่มีความสามารถในการแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
น้ันบรรลุสู่เป้าหมายท่ีสําคัญตามที่สังคมต้องการได้ ซึ่งการที่จะทําให้การเรียนรู้สาระพลศึกษา                 
ของนักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะความคิดเห็นของคนหรือกลุ่มคนต่อ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงว่าเป็นไปในทางใดย่อมทําให้ผู้เก่ียวข้องสามารถวางแผน หรือ ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึงต่อกลุ่มน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนสาระพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการเรียนรู้สาระพลศึกษา ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านบุคลิกภาพผู้สอน และด้านการวัดผลประเมินผล เพราะสาระพลศึกษาเป็นสาระที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติ ผู้เรียนเรียนรู้เองตามศักยภาพ ตามความถนัดและตามความสนใจ เพ่ือที่จะได้นําข้อมูลไปใช้ 
ในการปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสาระพลศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นไป  
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 เพ่ือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี       
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้สาระพลศึกษา  
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               2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี                   
ที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้สาระพลศึกษา 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
             กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2553 จํานวน 600 คน จําแนกเป็นนักเรียน 300 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Stratified Random Sampling)                
และผู้ปกครอง ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
     2.1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
       2.1.1 สถานภาพ   
        นักเรียน จําแนกตามเพศ 
     1) เพศชาย  
      2) เพศหญิง 
 
           ผู้ปกครอง 
      1) เพศชาย  
      2) เพศหญิง 
  2.1.2 ระดับช้ัน ของนักเรียน จําแนกเป็น 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                     
สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีที่มีต่อการจัด
เรียนการรู้สาระพลศึกษาปีการศึกษา 2553 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจคําตอบ (Checklist) 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 มี 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านสถานที่อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ด้านบุคลิกภาพของ
ครูผู้สอน และ ด้านการวัดผลและประเมินผล ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแบบสอบถาม                  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อยและน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นปลายเปิด 
            4. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ  
                ศึกษาค้นคว้าจากตํารา งานวิจัย บทความ สิ่งตีพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และนําข้อมูลที่ ได้มา
สร้างแบบสอบถามไปปรึกษาประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วนําแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของ โครงสร้าง (Construct Validity) 
และเน้ือหา (Content Validity โดยวิธีเชิงประจักษ์ (Face Validity) และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้                 
(Try Out) กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวนกลุ่มตัวอย่างละ30 คน เพ่ือหา
ความเช่ือมั่น (Reliability)โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.92 แล้วนําแบบสอบถามท่ีผ่านขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้เช่ียวชาญ ขอความ
อนุเคราะห์เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ และนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตัวเอง  จึงนําแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
        6. การจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
                ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา แล้วนําข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง ส่วนตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ นําเสนอในรูปความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี        
ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 จํานวน 300 คน โดยรวมเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.2 และผู้ปกครองเพศชาย จํานวน 146 คน เพศหญิง 156 คน  
โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 45.4 , 47.0  ตามลําดับ  
 2 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
    2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.8 รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี เพศชาย และเพศหญิง แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
43.3 , 46.3 ตามลําดับ 
                  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 
2553 แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.3,  48.1, 44.7,  
43.1 , 46.1, และ 47.5 ตามลําดับ  
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ                 
ของสาระพลศึกษา ว่าช่วยทําให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาตามวัย               
ทั้งทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ฝึกให้นักเรียน                           
มีนํ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ฟอง เกิดแก้ว (2515: 32)             
ที่ได้กล่าวว่า การเรียนสาระพลศึกษาช่วยฝึกให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์หรือเกิดความสนุกสนานร่าเริง เป็นการสนองสัญชาติญาณอย่างหน่ึง เพราะส่ิงมีชีวิตไม่ว่าคน
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หรือสัตว์จะต้องมีความเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตต้องมีการเคลื่อนไหว และออกกําลังกายตามวัย                     
ของแต่ละบุคคล   
              ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ครูผู้สอน เพ่ือพิจารณาหลักสูตรและเน้ือหาให้เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียน และครูผู้สอน
สาระพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา รวมท้ังครูมีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริงของผู้เรียน และให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีความเป็นกัลยาณมิตร ทําให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระพลศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สําลี รักสุทธิ (2544: 10) ซึ่งได้
กล่าวว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ หรือ กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนอัน
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด เจตคติ และปฏิบัติในทิศทางอัน
พึงประสงค์ และยังต้องอาศัยองค์ประกอบเสริมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
และหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน น่ันคือ สถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังบุคลิกภาพ
ของผู้สอนที่จะส่งผลต่อเจตคติของผู้เรียนและสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
(2541: 169-170, 2536: 168) ที่กล่าวว่า หลักการจัดและวางแผนอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเป็นพ้ืนฐานในการบริหารหรือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีย่ิงขึ้นจะต้อง
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงบุคลิกภาพของผู้สอน ถ้าการจัดการเรียนการสอน               
มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การประเมินผลดําเนินการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าประสงค์ของการจัดหลักสูตรและประเมินผลตามความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียนได้                     
ซึ่งสอดคล้องกับ พจนา ทรัพย์สมาน (2550: 80) ที่กล่าวว่า การวัดประเมินผลตามสภาพจริง                     
ทําให้ทราบความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สาคร  ศิริจันทรา (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน  
ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2549                
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสถานที่เรียนและสภาพแวดล้อม ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้บริหาร และครูผู้สอน ด้านบุคลิกลักษณะของผู้บริหาร และครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน และด้านการวัดและประเมินผล              
ผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้ง 5 ด้าน โดยรวม แสดงความคิดเห็นด้วยอยู่ ในระดับมาก และ                     
ผจญ ชมจันทร์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้                  
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วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย                         
ปีการศึกษา 2549 โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
               1. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมการการเรียนรู้สาระพลศึกษาที่จะทําให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้งหลักสูตร เน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เพศและความต้องการของนักเรียน  
               2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
ให้มากขึ้น  
               3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระพล
ศึกษาของโรงเรียนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                1. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคกลางที่มีต่อการเรียนรู้สาระพลศึกษา 
                2. ควรศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนสาระพลศึกษาที่มีต่อการสอนสาระพลศึกษา              
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง 
               3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาในคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ ทางวัฒนธรรม                
ชาวมอญ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ด้านวัตถุประสงค์ การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน ชุมชนศาลาแดง
เหนือ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลผู้วิจัย ใช้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวกับ
มอญ และข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ สําหรับการนําเสนอผลการวิจัยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

ชาวมอญ การต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาวมอญทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ยังถือได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือยังมีความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ เช่นประเพณีเปิงสงกรานต์ 
ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบ้าน คติความเช่ือทางศาสนา ส่วนวัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการอนุรักษ์ลดน้อยลง เน่ืองมาจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความเป็นสากลทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป หรือระบบ
การศึกษาแผนใหม่ทําให้มีการใช้ภาษามอญ ในชีวิตประจําวันลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตามชาวมอญ
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ชุมชนศาลาแดงเหนือ ยังมีแนวทางในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม โดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยให้
ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับเยาวชนได้สืบทอดต่อไป 

 2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือ โดยการใช้ทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติที่มี
อยู่ในชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชน มาพัฒนาโดย
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ต้ังแต่เส้นทางการท่องเท่ียว โปรแกรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนํามาสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ABSTRACT 
 This research aimed to study Mon’s Cultural Conservation and to Develop 

community tourism of north Saladang Community in the northern part by mean of 
qualitative research. Data used in this research were divided into 2 categories. The 
first data was concerning Mon’s population and the second data was gained from 
interviewing the local residents and leaderships by mean of descriptive analysis.  

 The findings were found that community symbols such as settlement, 
house feature, Saladang temple’s architecture, permanent material in temple, Mon’ 
life style in cultural and traditional aspect, cuisine and community product and 
religion belief were brought to develop community tourism diversely from tourism 
route, tourism program, tourism activity. All these can be bought to build up tourism 
knowledge tangibly. 

 
คําสําคัญ 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งของ
ประเทศไทย เพ่ือดึงดูดและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ดังน้ันการท่องเท่ียวที่ผ่านมาจึง
เป็นการมุ่งเน้นการสร้างรายได้เป็นสําคัญ ซึ่งแม้จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ แต่การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็ทําให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 
 การพัฒนาการท่องเท่ียว ภายใต้วิธีคิดแบบมุ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ             
เป็นหลัก ทําให้เกิดผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม จากการใช้ทรัพยากรเกินขีด
ความสามารถ ในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ความขัดแย้งกับประชาชน ในพ้ืนที่ ในเรื่องการใช้
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ทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวของสมาชิกในชุมชน หรือภาคเอกชนทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวยมากขึ้น ปัญหาสังคมหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดจากการปรับตัวไม่ทันเมื่อถูกจู่โจมจากกระแส
บริโภคนิยม และกระแสความทันสมัยที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมธุรกิจท่องเท่ียว และวัฒนธรรมประเพณี
ถูกทําลาย ครอบงําหรือบิดเบือนคุณค่าให้กลายเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยไม่คํานึงถึงบทบาท
หน้าที่เดิม ที่ใช้เป็นกรอบวิถีชีวิตที่ทําให้เกิดการผนึกกําลังของสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน การท่องเที่ยว
ที่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ แต่กลับมีคนที่อยู่นอกพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวน้ัน 
ทําให้ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวเท่าที่ควร บางครั้งก็ได้รับ ความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยวเช่น สูญเสียที่ดิน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกทําลาย มีการบุกรุกพ้ืนที่ใหม่ 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นต้น หลายครั้งผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว ก็มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเน่ืองจากมัคคุเทศก์ที่นําผู้มาเยือน
หรือนักท่องเที่ยวเข้าในพ้ืนที่ไม่ได้ทราบเร่ืองราวที่แท้จริง ทําให้ ผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียว ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แทนที่จะเข้าใจชาวบ้านกลับเกิดความรู้สึก ดูถูกชาวบ้าน หรือคิดว่าชาวบ้านไม่มี
วัฒนธรรม ป่าเถื่อน น่าสงสารและด้อยการพัฒนา 
 จังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง มีทรัพยากร การท่องเท่ียว
จํานวนมาก ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ดิน นํ้า วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และ องค์ความรู้                    
ภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะของชาวมอญทําให้มีผู้คนจํานวนมากท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจาก
ทุนเดิมที่มีอยู่มากแล้วน้ัน ยังมีทรัพยากรบุคคล รวมทั้งโอกาสในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก 
 มอญเป็นกลุ่มเช้ือชาติที่มีวัฒนธรรมเด่นในด้านพิธีกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนา และพิธีกรรม
ต่างๆในรอบปี เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ภาษา วรรณกรรม การแต่งกาย อาหาร อาชีพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเช่ือ เช่นการนับถือศาสนาพุทธ การนับถือผี ตลอดจนเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา และประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ชุมชนศาลาแดงเหนือจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของจังหวัดปทุมธานี และ
เป็นหมู่บ้านตัวอย่างระดับที่ 3 ของหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักร นอกจากน้ียัง ได้รับรางวัลอ่ืนๆ                     
อีกเช่น รางวัลหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านดีเด่นสาธารณสุข หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง 
รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนา ประเภทหมู่บ้านสีเขียวดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชมเชยการประกวด              
หมู่บ้านพัฒนา เป็นหมู่บ้านตัวอย่างระดับที่ 3 จากทั่วราชอาณาจักรรางวัลชนะเลิศการประกวด
คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โล่เกียรติคุณแก่ชุมชนที่รักษา
แม่นํ้าดีเด่น ในโครงการกู้สายนํ้าให้แผ่นดิน จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
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 การศึกษาการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวมอญในชุมชนศาลาแดงเหนือเพ่ือพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวชุมชน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชาวมอญ ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
 2. เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ            
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยทําการศึกษาเป็นเฉพาะกรณีที่ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ               
หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นผู้วิจัย จึงได้ศึกษาวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                      
จากประชากรในพ้ืนที่ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ์ของชุมชน                             
วิถีชีวิต การต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย หลักธรรมที่ชุมชนถือปฏิบัติ ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ชุมชนลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังน้ันเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้
มีความน่าเช่ือถือและเพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์การอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชาวมอญ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายมากที่สุด 
  ผู้นําชุมชน 7 คน 1)  นายวิเชียร กุ่มเกวียน 2)  นายบุญธรรม ลาไม้ 3) นายสมศักด์ิ กองรัต                     
4) นายอดิสร แสงทน  5) นายนพดล  แสงปลั่ง 6) นายพยุง  ผลละมุด 7) นายอนุวัฒน์ ใจชอบ 
 ปราชญ์ชุมชน 13 คน  1)  นายสวัสด์ิ ใจชอบ  2)  นายอ๊อด ดอกพิกุล 3) นายหมื่น จักรกลม           
4)  นายบุญสม สืบสาย  5) นางพิสมัย  ใจชอบ 6) นางรัชกร  แก้วชาติ 7) นายสวัสด์ิ ใจชอบ 8) นางแห  แก้วหยก  
9) นายมานพ  แก้วหยก 10) นายสามารถ  แก้วลาย 11) นางอุดม บุตรทิม 12) นางอําพร แจ่มแจ้ง                             
13) นางรัชนี  บุญทอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูล ที่ผู้วิจัยทําการศึกษาค้นคว้าและ
นํามาสรุปโดยใช้โครงสร้างทางความคิดเร่ืองการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis: Context Input 
Process Output) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ปรากฏในเอกสาร โดยเฉพาะเหตุการณ์ 
ความรู้ท้องถิ่นที่ซ่อนอยู่ในบรรทัดฐาน การกระทําที่มาจากวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุมอญ ภูมิปัญญาและ
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สภาพความเป็นจริงของชุมชน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มายืนยันกับเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งจะทําให้ภาพ
ของการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวมอญ โดยมีรายละเอียดในการวิจัยภาคสนาม
ดังน้ี  
  2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และสังเกตแบบ               
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือเก็บข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน          
  2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาสภาวะพ้ืนฐานทาง
ชุมชนวิธีการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปราชญ์ชุมชน วัด ชาวบ้าน และการสนทนากลุ่มย่อยกับ
ประชากรท่ีสนใจท่ัวไปเป็นการสนทนาตามธรรมชาติไม่เป็นทางการ เพ่ือศึกษาสภาวะพ้ืนฐานชุมชน
และข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.3 การบันทึกภาคสนาม (Field Note) ใช้บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบ
ไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  2.4 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับปราชญ์ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปะ ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับขั้นตอนน้ีแบ่งตามประเภทข้อมูลที่เก็บได้เป็น 2 ส่วน คือ 
      3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลที่ประกอบไปด้วยผลงาน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น ตํารา บทความ รายงานวิจัย ผลงานการศึกษาค้นคว้าและเอกสาร
ประเภทจดหมายเหตุและตํานานประวัติศาสตร์ ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง
ฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานในทุกๆ สาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะพิจารณา    
ถึงแนวทางของการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   

  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ออกภาคสนามตามระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพดังน้ี    
       3.2.1 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญแบบไม่เป็นทางการโดย
เน้นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการบอกเล่า การให้
สัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็น และการสนทนากลุ่มย่อย 
    3.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผู้วิจัยทําการเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับปรากฏการณ์และกระบวนการที่มองเห็นในขณะที่ทําการวิจัยพร้อมกับการจดบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนํามาเช่ือมโยงกับประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ  

   4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
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  การวิจัยการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชน
ศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี ดังที่กล่าวไว้ 
เป็นเคร่ืองมือนําร่องในการเก็บข้อมูลวิธีการที่หลากหลายโดยวิเคราะห์ข้อมูล คือ การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ไปพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากน้อย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่าการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เป็น
ชุมชนมอญที่มีลักษณะเหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สภาพโดยทั่วไปมีวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมที่สืบ
สานวิถีชีวิตมาจากบรรพบุรุษ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใน
สภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพ มีการเปลี่ยนแปลง
ผลักดันให้คนในชุมชนบางส่วนออกไปทํางานนอกบ้าน เช่นการค้าขาย การรับจ้าง ทํางานตามโรงงาน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มีการทําถนนเช่ือมโยงระหว่างชุมชน แต่ชาวชุมชนศาลาแดงเหนือก็ยังคงดําเนินชีวิต
ในชุมชน เหมือนอย่างเดิม นับว่าเป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังถือได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือยังมี ความเข้มแข็ง 
คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ เช่นประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณี ตักบาตรน้ําผึ้ง 
ประเพณีทําบุญกลางบ้านเป็นต้น ซึ่งมีการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนศาลาแดง
เหนือ ส่วนพิธีกรรมอ่ืนๆ ได้มีการดัดแปลงรูปแบบให้สอดคล้องกับ สภาพสังคมปัจจุบัน ทําให้ความ
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมลดน้อยลงจนมีลักษณะคล้ายกับคนเช่ือชาติไทยโดยทั่วไป 

  ส่วนหลักธรรมของการประกอบอาชีพ พระอาจารย์บุนนาค ปทุม อดีตเจ้าอาวาส          
วัดศาลาแดงเหนือ ได้ให้นําหลักธรรมของพานิชย์ 5 ประการ ให้ประชาชนชุมชนศาลาแดงเหนือ             
ในการประกอบอาชีพนําไปปฏิบัติถึงปัจจุบันน้ีคือ 1) ห้ามค้าคน 2) ห้ามค้าสิ่งมีชีวิต 3) ห้ามค้าอาวุธ  
4) ห้ามค้ายาพิษ 5) ห้ามค้าสิ่งเสพติด  
   สรุปได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือมีการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในส่วนของประเพณีที่
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่บางอย่าง เช่น การประกอบอาชีพ ภาษาได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบซึ่งทําให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปบางส่วนแล้ว  

 2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
  จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ พบว่า 
   2.1 ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนศาลาแดงเหนือ
ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่เป็นปัจจัยในการท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชน แต่ยังไม่มีความรู้ในการพัฒนา
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แหล่งท่องเที่ยวในด้านการบริหารการจัดการ ต้องอาศัยเรียนรู้จากภายนอกชุมชนและไปศึกษาดูงาน
แบบอย่างจากท่ีอ่ืนมาก่อน ทําให้ไม่มีระเบียบข้อบังที่เป็นแนวทางไว้ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังเป็น           
การจัดการโดยเป็นกลุ่มบุคคล วิธีการตัดสินใจคือการยึดการจัดประชาคม จัดเวทีชาวบ้านเพ่ือช่วยกัน
คิดช่วยกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ  
   2.2 ด้านการจัดรูปแบบ พบว่า การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวมาเช้าเย็นกลับ เพราะว่า
ชุมชนศาลาแดงเหนือยังนับถือผี ไม่สามารถให้บุคคลอ่ืนเข้าพักแบบโฮมสเตย์ได้ เป็นการเข้าสัมผัสวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ชองคนในชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ส่วนสภาพพ้ืนที่ที่ทํา
การวิจัยพบว่าภาพรวมโดยทั่วไปของชุมชนศาลาแดงเหนือมีศักยภาพที่จะพัฒนา การท่องเที่ยวชุมชน ดังน้ี  
    1)  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา อากาศ
เย็นสบายจึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
      2)  ทรัพยากรในชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือมีลักษณะของบ้านมอญ ยกใต้ถุนสูงจาก
พ้ืนดิน ช่วยทําให้ลมพัดผ่านได้สะดวกและยังปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเน่ืองจากนํ้าท่วมถึงมีนอกชานกว้าง 
เพ่ือใช้ในการพักผ่อนนอกบ้านมากกว่าใน ซึ่งยังมีบ้านมอญโบราณอายุ 100 กว่าปี เป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวและยังเป็นเอกลักษณ์บ้านของคนมอญที่คนทั่วไปเรียกคนมอญว่า “มอญขวาง” 
       3)  วิถีชีวิตในชุม สภาพวิถีชีวิตของชุมชนมอญริมแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ดําเนินไปอย่างเรียบ
ง่าย หรือที่เรียกว่า “สายนํ้าคือชีวิต”  
       4)  ปราชญ์ชุมชน ผลการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือ การท่องเที่ยว
ชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือพบว่า ความสําเร็จในการท่องเที่ยวชุมชนเกิดจากปราชญ์ชุมชนที่เข้มแข็ง
และการร่วมมือกับชาวบ้านศาลาแดงเหนือ ซึ่งในอนาคตถ้ามีการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนจะ
ดํารงอยู่ได้หรือไม่ถ้าชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น การพัฒนาจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวว่าจะย่ังยืน
หรือไม่ เพราะสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา 
       5)  การจัดการ พบว่าการจัดการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ เป็นการเข้ามาท่องเที่ยว
แบบมาเช้าเย็นกลับ ศึกษาและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ จากการร่วมมือ
ของชุมชนทําให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ถือยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนศาลาแดง
เหนือให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักและทําให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนนําไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ อันนําไปสู่ความย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
 
อภิปรายผล 

 1. การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
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  ความผันแปรในด้านรูปแบบของวัฒนธรรมต้องยอมรับว่าไม่สามารถย้อนยุคกลับไปใน
ยุคโบราณด้ังเดิมได้ วัฒนธรรมต่างๆต้องปรับสภาพเพ่ือรับใช้สังคมในยุคน้ันๆ โดยการมาทําความ
เข้าใจว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญส่วนใด แก่น เปลือกหรือกระพ้ี ว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแก่นแท้
ของมันให้เกิดคุณประโยชน์ที่ตอบสนองสังคม โดยพยายามรักษาความเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ที่
สามารถเข้ากับสังคมปัจจุบันได้และคล้ายรูปแบบเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ บางส่วนรูปลักษณ์
จําเป็นต้องเปลี่ยนไปจนไม่เหลือคงรูปเดิมก็ต้องยอม วิธีการที่สามารถทําได้โดยด่วนคือ 
  1.1 ต้องรวบรวมบุคลากรด้านวัฒนธรรม ผู้รู้ ผู้สันทัดกรณีในหมู่บ้านให้เป็นกลุ่มบุคคล
ทํางานด้านวัฒนธรรมตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคลในทุกๆสาขาโดยให้อยู่ในลักษณะองค์รวม 
โดยยึดแก่นของวัฒนธรรมเป็นหลักปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ 
  1.2 ปัจจัยหลักด้านวัฒนธรรมคือ ประชาชน ในหมู่บ้านต้องปลุกจิตสํานึก ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมช้ีให้เห็นคุณค่าและความสําคัญในการอนุลักษณ์ ที่สําคัญต้องทําให้เขาเหล่าน้ันได้รับ
ประโยชน์จากวัฒนธรรมมอญ ไม่ใช่เสียประโยชน์จากวัฒนธรรมมอญ ความร่วมมือในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้และง่ายในการดําเนินการเป็นไปเองตามกลไกตามธรรมชาติมากขึ้น 
  1.3 วัด บ้าน และชุมชนต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริง ตัดพรรคพวกออกไปเป็นกลุ่ม
เดียวกันงานก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.4 ต้องวางเป้าหมายร่วมกันและกําหนดวิธีการการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนแรกที่ควร
จัดต้ังไว้ได้แก่ สภาวัฒนธรรมศาลาแดงเหนือ ควรจัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ 
  1.5 จัดหากองทุนในการดําเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆให้เพียงพอ 
  1.6 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนทั้งของภาคเอกชนและทางราชการ ในการ
สนับสนุนให้การอบรมด้านการบริหารและการจัดการองค์กรวัฒนธรรมของท้องถิ่น แก่บุคลากรและ
ประชาชนในชุมชน 
  1.7 สร้างค่านิยมและเชิดชูวัฒนธรรมมอญของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอน
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์และได้รับประโยชน์ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว การนํารายได้
เข่าสู่ชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนในชุมชนเพ่ือจะทํา
ให้เกิดการต่ืนตัวร่วมกันอนุรักษ์เป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติ 
  1.8 ร่วมมือกันปรับปรุงสภาพของหมู่บ้านให้สะอาดสวยงามตามอัตภาพเมื่อเศรษฐกิจดี 
สภาพหมู่บ้านก็จะดีขึ้นเองแต่ควรระมัดระวังเรื่องอารยธรรมตะวันตกท่ีจะเข้ามาทําลายบรรยากาศ
ความเป็นชุมชนมอญด้วย 
  1.9 องค์การบริหารส่วนตําบลต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารด้านวัฒนธรรมโดย
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รู้ในวัฒนธรรมในส่วนต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงาน
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ต่างๆ  อันเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมด้วยจึงจะเป็นการอนุรักษ์ที่แท้จริงและไม่ผิดเพ้ียนจนกลายเป็นการ
อนุรักษ์ไปอนุรักษ์มาจนสูญหายไป 
  1.10 หน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีต้องรีบเข้ามามีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การจัดต้ังสภาวัฒนธรรมชุมชนศาลาแดงเหนือ โดยเน้นวัฒนธรรมมอญเป็นหลักเน่ืองจากเป็นจุดขาย
ของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมอญ 
  1.11 ปรับปรุงด้านคมนาคม ถนนหนทางในหมู่บ้านเพ่ิมความสะอาดและสุขลักษณะ 
สุขอนามัยในชุมชนให้ดีกว่าปัจจุบัน 
  1.12 ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคในหมู่บ้านให้ทันสมัยและสะดวกสบาย เช่นโทรศัพท์ 
ที่ทิ้งขยะสาธารณะ (สําหรับนักท่องเที่ยว) และห้องสุขาควรมีรองรับให้เพียงพอ 
 2. คุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
      คุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นตัวบ่งบอกของความเป็นชุมชนสมควรที่จะเก็บ
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้กับคนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนโดยการนําเข้าไปจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือเพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีชีวิต มีความสดช่ืน ความ
สงบร่มรื่นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวอีกคือ    
     2.1  คุณค่าทางจิตใจสําคัญมาก โบราณสถานมีอานุภาพ กองอิฐ กองปูน หรือ ซากเจดีย์            
ซากวัดมันสามารถทําให้เกิดจินตภาพได้ โบราณสถานทําให้สามารถรําลึกถึงอดีต เหตุการณ์ กิจกรรม 
หรือบุคคลในอดีต เมื่อโบราณสถานสร้างจินตภาพในอดีตได้ ทั้งๆที่บางทีเป็นกองอิฐ กองปูน 
โบราณสถานเป็นตัวเช่ือมตัวคนกับอดีตไม่ให้หลุดจากกัน การท่ีจะทําให้ไม่หลุดจากอดีต ให้ติดกับ
รากเหง้าของความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เมื่อโบราณสถานสร้างจินตภาพได้ เป็นตัวเช่ือมระหว่างอดีต
กับปัจจุบันได้ สิ่งที่ตามมาก็คือ โบราณสถานสร้างเอกลักษณ์ให้กับคนมอญชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
      2.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คุณค่ามีอยู่ในตัวโบราณสถาน เพียงแต่ว่าเราจะมีตากับมี
สมองที่จะอ่านออก ดูออกหรือเปล่าเพราะโบราณสถานมีอายุและผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนาน เพราะตัวมันเองเหมือนกับเป็นตําราเล่มใหญ่ที่จารึกข้อมูลเต็มไปหมด ถ้าอ่านออก ก็จะเป็น
ความรู้ที่จะทําให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจวัฒนธรรมดีย่ิงขึ้น 
      2.3 เรื่องคุณค่าทางศิลปะซึ่งรวมทั้งสถาปัตยกรรมด้วย คือเรื่องของความงดงาม อลังการที่อยู่
ในโบราณสถาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองหรือผู้เป็นเจ้าของ ความสวยงามน้ีเป็น
แม่บทที่ให้คนรุ่นหลังสามารถจะนํามาสืบสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ 

 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  จากการศึกษาสภาพของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่เป็นมรดกอันเป็นเอกลักษณ์
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
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ในการอนุรักษ์ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ สามารถนํามากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนศาลา
แดงเหนือเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนได้ดังน้ี 
  3.1 การปลูกฝังจิตสํานึกคนในชุมชนการปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนศาลาแดงเหนือให้เห็น
คุณค่าความสําคัญ และตระหนักถึงมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติดังน้ีคือ 
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่มีชุมชนเป็นฐาน 
       การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้กับชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือโดยให้ชุมชนเป็น
ฐานองค์ความรู้ 
  3.3 การสนับสนุนด้านวิชาการความรู้ให้แก่ชุมชน 
       1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของผู้คนในชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ
รณรงค์การปรับปรุงบริเวณใต้ถุนบ้าน เน่ืองจากยังมีบ้านบางส่วนในชุมชนมีสภาพทรุดโทรมไม่ค่อยมี
การใช้ประโยชน์นอกจากเก็บของและมีนํ้าขัง ทําให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงจึงควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงใต้ถุนบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าทีเป็นอยู่ 
      2) รณรงค์การแยกขยะ ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือจะมีการเก็บขยะอย่างถูกวิธี
แล้วก็ตามแต่เพ่ือสุขภาพที่ดีและเพ่ือประโยชน์ของชุมชน จึงควรรณรงค์ให้มีการแยกขยะเปียก ขยะ
แห้ง และขยะที่เป็นพิษ โดยขยะเปียกให้นําไปทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน ส่วนที่เป็นขยะที่เป็นพิษโดย
การเก็บรวบรวมแยกไว้ต่างหากแล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงรากน้อยมารับไปกําจัด เช่น 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟฟ้า 
       3) สนับสนุนการจัดอบรม/สัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชน
บ้านศาลาแดงเหนือเป็นชุมชนสาธิต ที่จะแนะนําความรู้ ประสบการณ์และวิธีการดําเนินการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของชุมชนให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานที่สนใจ 
       4) สนับสนุนทางวิชาการให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
ชุมชนในทางที่ถูกต้อง เช่น เอกลักษณ์บ้านมอญ ประเพณี  
  3.4 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน 
       1) เส้นทางการเดินท่องเที่ยว ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือพบว่าความพร้อมของชุมชน
เป็นไปในทางที่ดีในเร่ืองของข้อมูล การต้อนรับจากมัคคุเทศก์ ส่วนที่ยังต้องพัฒนาไปในแนวทางที่
เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 

      2) การจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน ยุคสงครามเย็นประมาณ 40 ปีที่แล้วมา ความเป็นชุมชนนั้น
ได้ล่มสลายโดยสิ้นเชิง แต่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นท้องถิ่น เพราะฉะน้ันเมื่อรู้สึกตัวว่าแย่ก็มี
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ปฏิกิริยาโต้ตอบมีการเคลื่อนไหวและมีการสร้างสํานึกร่วม โดยการรวบรวมวัฒนธรรมที่เป็นท้องถิ่น
ขึ้นมาจัดการคือปลุกสํานึกของตัวเองคือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่ทําให้เกิดรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานชองชุมชน ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เป็นต้นทุนในการดําเนินการ  โดยประชาชนในชุมชนต้องมีความรับผิดชอบ และร่วมมือกันมาทบทวน
การใช้ต้นทุนทางสังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง แนวทางหน่ึงที่ นํามาแก้ไขปัญหาคือ           
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีหลักการพัฒนา
ชุมชนคือ 
 1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้น การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเพ่ือก่อประโยชน์ในชุมชนคือ การกระจายรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการบํารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการศึกษาและการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้เก่ียวข้องคือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การทํางานเก่ียวกับการท่องเที่ยวเป็นงานที่ครอบคลุมในเน้ือหาท่ีกว้าง ควรมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เช่น ควรจัดให้มีการประชุมของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัยที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
น้ันๆ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดําเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น ผู้นําชุมชน เยาวชน พระสงฆ์ฯลฯ ในการ
สนับสนุนการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2.  ควรมีการศึกษาบทบาทของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรเอกชนต่อการ
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

บรรณานุกรม 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2539). นโยบายและแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(Ecotourism) ปี 2538- 2539 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.                                 
จุลสารการท่องเท่ียว. 14 (ตุลาคม – ธันวาคม). 

_________. (2544). แผนปฏิบัติการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ: อัลชา. 
_________. (2546). สรปุกิจกรรมปีท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ. กรุงเทพฯ:                                     

กองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิชาการท่ีจัดทําข้ึนโดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป  กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับท่ีรับพิจารณาจะต้องไม่
เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน  บทความท่ีเผยแพร่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การเตรียมต้นฉบับ 

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยบทความปริทัศน์
และบทวิจารณ์หนังสือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH  Sarabun PSK ขนาด 
16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4  ความยาว 8 – 12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี. 

1.ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งและสถานท่ีทํางาน 
3.บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200 คํา และส่วนท้ายมีคําสําคัญ 

(Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.บทนํา 
5.วัตถุประสงค์การวิจัย 
6.สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
7.วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บข้อมูล/

การทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
8.ผลการวิจัย 
9.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
10.ข้อเสนอแนะ 
11.บรรณานุกรม 

 
การจัดส่งต้นฉบับ  จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จํานวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

 
 
 
 
 

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดทําจึงมิใช่ความ
รับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิ การคัดลอก   
แต่ให้อ้างอิงแหล่งท่ีมา 
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รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 



 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         

                  
                                   

เว้น 1 บรรทัด  
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษารว่มภาษาไทย2 และช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาหลักภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ,1  ชื่อ-สกุลอาจารยท์ี่ปรกึษารว่มภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาหลัก

ภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เว้น 1 บรรทัด 

 

เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
คําสําคญั 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
เว้น 1 บรรทัด 

ความสาํคญัของปัญหา 
 ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 

 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม้) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศกึษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 นิ้ว 

   มรว.บ. 14 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 น้ิว 

(ขนาด TH Sarabun PSK เขม้) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 



  

 
 
 

 
 

 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 

 
ผลการวิจัย 
 ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
ข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
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(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16).......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
                1. คําสําคัญคือ คําที่อยู่ในช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นคําที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
(ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ช่ือเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อการทํางาน 
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(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 



  

คําสําคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การทํางาน 
 
ช่ือเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า 
คําสําคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

       
        2. วิธีดําเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่าน้ัน 
     4. จํานวนหน้าของเน้ือหาของบทความที่ส่งไม่เกิน 12 หน้า 
     5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัว                 
เลขต่างกัน 
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพล์งในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีท้ังหมด 13 หัวข้อ ดังนี้ 

 

  1. ช่ือโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. คําสําคัญ  
  4. ความสําคญัของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีดําเนินการวิจัย 
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  8. ผลการวิจยั 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สาํคัญๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.  ต้ังระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ต้ังระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร  
 2.  ต้ังระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ต้ังระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร  
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 12 (ตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับผลงานวิจัย 

นักวิจัยส่งต้นฉบับมายัง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาคัดเลือก 
แจ้งนักวิจัย 

แก้ไข 

ส่งต้นฉบับให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินงานวิจัย 

ส่งกลับนักวิจัย 

แก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินงานวิจัย 
ส่งต้นฉบับพร้อมคําประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 

ดําเนินการเผยแพร่ในวารสาร 

 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
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