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บทบรรณาธิการ    

 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 5  

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554 น้ี ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์         
เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 

เน้ือหาสาระในวารสารฉบับน้ีมีจํานวน 13 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิทนยานิพนธ์     
ของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็น 
อย่างย่ิงว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และ
นักศึกษา 
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Preecha  Dussadul1,  Suthep  Boonsorn1,  and Kasak  Taekunmak 2 

 
1หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
2หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 
 

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการก่อเกิด การขยาย และการดํารงอยู่ของ

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผลงาน
การศึกษาที่ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการใช้ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับการก่อเกิด การขยายการดํารงอยู่กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ เน่ืองจากฐานภูมิปัญญาคือฐานที่เป็นจุดแข็งของชุมชน เพราะภูมิปัญญาคือความรู้แบบ
บูรณาการที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดและถ่ายทอดมาไม่ใช่เพียงแต่ด้านวัตถุแต่รวมถึงด้านจิตใจด้วย  
ขอบเขตของการศึกษาน้ีมีเน้ือหาเน้นที่กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านผู้นํา ด้านการบริหารจัดการ     
ด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นการศึกษาเชิงบรรยายโดย
วิเคราะห์เน้ือหา โดยใช้เครื่องมือผ่านกระบวนการ ในการถอดบทเรียน หรือ AAR  มาประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะของกลไกเพ่ือการเรียนรู้ การวิเคราะห์ อ่านสภาพการณ์ ทําให้เห็นถึงวิ วัฒนาการ             
ความเคลื่อนไหว ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการใช้ทรัพยากร โครงสร้างทางอํานาจ ผู้นํา 
องค์กรชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเศรษฐกิจ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า   
1. กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านผู้นํา มีลักษณะ 2 ประการ ในระดับปัจเจกบุคคลที่สําคัญ

คือ การมีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิดหรือการได้ย้ายมาอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานทําให้รับรู้ถึง
สภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถพัฒนาเป็นสํานึกทางประวัติศาสตร์
และสํานึกทางสังคมได้ และความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ ผู้นํากลุ่มจะเป็นที่รู้จัก ได้รับความเช่ือถือ
จากสมาชิก 

2. กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการเรียนรู้  พบว่ามีปัจจัยเก่ียวข้อง 3 ประการ คือ การรู้จัก
และเข้าใจ “ตนเอง  ชีวิต และสิ่งแวดล้อม”  มีการแสวงหา “ความรู้” และทางออกท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 
และบริบทของชุมชน และนําไปสู่ประการสุดท้าย คือการใช้ “ปัญญาในการแก้ปัญหา” โอกาสในการ
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เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนต่างชุมชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นํากับสมาชิกกลุ่ม/ คนในชุมชน   

3. กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มมีกิจกรรมประกอบด้วย     
การวางแผน  การจัดองค์กร  การอํานวย และการควบคุม การนําคําว่า “สัจจะ” มาเป็นกลยุทธ์ยึดโยง
ความเป็นกลุ่ม การใช้ “เงิน”เป็นกระดานกระดกในการออม และกระจายเงินกู้ เพ่ือหมุนเวียนใช้จ่าย
ภายในชุมชน   

4. กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ทั้งแกนนํา และสมาชิกในชุมชน จะมี
จริตแบบสาคลี คือกล้าคิด กล้าโต้แย้ง กล้าแสดงออก การถูกหล่อหลอมด้วยกระบวนการ  “ร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากฐานคิด
ของชาวบ้าน 

5. ผู้ศึกษาได้นําประเด็นสําคัญมาทําการสังเคราะห์เชิงลึกเพ่ือค้นหาประเด็นหลักๆ ที่ใช้แทน
หรืออธิบายกระบวนการใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มได้ด้วยตรรกะเชิงเหตุเชิงผลด้วยเทคนิควิธี  “การถอดรหัส
ภูมิปัญญา”  พบว่า หัวใจของกระบวนการใช้ภูมิปัญญาการก่อเกิด การขยาย และการดํารงอยู่ของกลุ่มมี
ปัจจัยสําคัญอยู่ 3 ประการคือ “สัจจะ” (Veracity) “วัฒนธรรมชุมชน” (Community) และ “ความรู้” 
(Knowledge) และได้กําหนดช่ือย่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ “VCK” 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กล่าวคือ การสร้างเครือข่าย โดยมีเง่ือนไขสําคัญคือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอ
น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายั่งยืน  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ต่างกลุ่ม หรือต่างพ้ืนที่จะช่วยให้ได้องค์ความรู้และยกระดับสติปัญญาเพ่ิมขั้น การส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล และการมี
นโยบายที่ชัดเจนส่งเสริมกลุ่มองค์กรทางการเงินอย่างจริงจัง มีความจริงใจจากภาครัฐจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนได้ 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study an origination extension and 
sustention for the wisdom of Ban Saklee Moo1 Saving Group,Tambon Samtoom, 
Sena District, Phra Nakhon  Si Ayutthaya Province. Because the wisdom was the 
strength for community which the ancestors had integrated, accumulated and 
transferred not only the object but also the mind. The scope of the study was the 
process of wisdom in leadership, management, learning and participation. The 
qualitative research methodology was used to describe a content analysis. The tools 
used to collect the data was a after action review(AAR) to apply and interpret the 
mechanical behavior and to understand the evolution, movement, social relation 
system, the pattern to use resource, the structure of power, leader, wisdom and the 
interaction between community and economics.   
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 The findings were as follows:  
 1) The leadership wisdom had 2 characteristics. 1.1) An individual level; leaders 
were born or had stayed in the community for a long time so that they knew the 
problems, changes, and historical and social minds, and 2.2) kinship relationship; the 
leaders were acknowledged and accredited from members.       
 2) The learning wisdom had 3 important factors namely understand 
themselves, lives and environments. They searched the knowledge and solved the 
problems relevant to the context of own community, to the site visit to talk about their 
experience with other community, and to build the interaction between leaders and 
members in their community.  
 3) The management direction wisdom found that the saving group managed 
the process of activity, plan, organization, direction and control. The veracious 
strategy was underpinned the group and used the money to leverage the saving, to 
distribute the loans, and to circulate it within their community.      
 4) The participation wisdom; found that the elites and members had a 
Saklee characters namely dare to think, dare to controvert, dare to acti. They were 
cultivated by the process of mutual thinking, doing, responding, accounting and 
benefiting. Finally it was the basis of the people in their own community.   
 5) The researcher had extracted the key issues by the in-depth synthesis in 
order to find out the theme explaining the wisdom process with the reasoning logic 
and wisdom decoded technic. The synthesis model for the wisdom process was 
consisted of 3 important factors; veracity, community and knowledge which called 
VCK model.  
 This thesis suggested the implications for the application and the policy 
level  5.1) networking; the communication within community should be continuing to 
sustain development 5.2) the comparative study among saving groups in different 
community, the result of the study could synthesize the body of knowledge and 
promote the creative thinking on the basis of local wisdom with integrated the 
universal wisdom 5.3) the explicit policy supported local monetary organization 
crucially, and sincere from public sector for sustainable development.     
 
คําสําคัญ 
 ภูมิปัญญา  การก่อเกิด  การขยาย  การดํารงอยู่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 เดิมแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แม้ว่าการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเริ่มต้นให้เห็นในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 โดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคี พัฒนา และกําหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง แต่เน้นเรื่องการกระจายรายได้             
และขีดความสามารถในการแข่งขัน จนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ได้เริ่มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
มาอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม มุ่งไปสู่จุดสมดุลตามปรัชญา โดยเน้นความรู้และจริยธรรม       
หากพิจาณาในภาพรวมจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมหลาย
ประการ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น เช่น การมีถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบ
ชลประทาน ระบบสาธารณสุข และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่แหล่งสินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนนําทุนเงินตราและทรัพยากรไปปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิตแผนใหม่         
ซึ่งตอบสนองต่อระบบทุนนิยมสังคมเงินตราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ   
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ชุมชนสาคลีได้ผ่านการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
กับสังคมในบริบทใหม่ตลอดมา ด้วยพลังของชุมชนในการร่วมกันใช้ปัญญา ความคิด ตามศักยภาพที่มี
อยู่ทั้งน้ีเพ่ือความอยู่รอด จนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการต่อสู้ การปรับเปลี่ยน       
การผสมผสานภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน สุวิดา  ธรรมมณีวงค์ และคณะ (2541: 4)  สรุปว่าชุมชน
สาคลีเป็นชุมชนตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความพยายามในการปรับตัวของชาวบ้านภายใต้กระแสระบบ
ทุนนิยมและการปรับตัวของชุมชน เป็นกระบวนการต่อสู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนให้ชุมชนมีอิสระในการ
เลือกปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกอย่างเท่าเทียม กล่าวคือคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เก้ือกูลต่อการดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งของชุมชน 
และแสดงให้เห็นว่าชุมชนสาคลีมีการพัฒนาภูมิปัญญาและการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันเพ่ืออนาคต 
เป็นการปรับตัวต่อเศรษฐกิจแผนใหม่ซึ่งเป็นกระแสบริโภคนิยมที่นําเอาปัญหาทั้งทางกายภาพ       
ทางสังคม ทางจิตใจ และสภาพแวดล้อมเข้ามาอย่างมากมาย ในระยะแรก ชุมชนต้องประสบปัญหา
ถึงขั้นวิกฤติ เกิดสภาพการณ์สูญเสียที่ทํากิน ปัญหาหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามของคนใน
ชุมชนสาคลีในการนําภูมิปัญญาที่มีอยู่มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาโดย
พยายามระดมทุนหรือออมเงินกันเองที่เรียกว่า “การออมทรัพย์” จนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึง การจัดต้ังองค์กรการเงินเป็นของตนเองข้ึนมาทําให้สมาชิกสามารถหยิบ
ยืมไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นทุนด้านการประกอบอาชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ  จนสามารถ
พัฒนากลุ่ม กองทุนหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชุมชนสาคลีเป็นชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการ
เงินกองทุนหมู่บ้านมาโดยตลอดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ได้สั่งสม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา 
สืบทอด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านบริบทแห่งชุมชนอย่างต่อเน่ืองถึงแม้ว่าความสามารถในการ
จัดการองค์กรการเงินของชุมชนจะมีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวก็ตาม แต่น่ันคือผลลัพธ์จากการ
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ดําเนินกิจกรรมทางสติปัญญา หรือองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนของชุมชน  ดังน้ันการปรับตัวเพ่ือให้อยู่
รอดในสถานการณ์ใหม่  จึงจําเป็นต้องอาศัยฐานความรู้ในการมองตัวเองให้ออกว่ามีตัวตนเป็นอย่างไร 
มีทรัพยากรและทุนเดิมอย่างไร  ในการท่ีจะนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ของปัญหาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสม เน่ืองจากสภาวการณ์ในอนาคตนั้นชุมชนจัก
ต้องเผชิญกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ถาโถมเข้ามา  กล่าวคือทิศทางใน
อนาคตจะมีเงินกองทุน จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ “เงิน” จึงเป็นเง่ือนไขสําคัญ
ประการหน่ึงที่คนในชุมชนให้ความสนใจและมารวมตัวกัน จนสามารถเช่ือมโยงไปยังเรื่องอ่ืนๆได้โดยที่
ชุมชนสาคลีมีประสบการณ์การทํางานเร่ืองของกองทุนร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเป็นที่
น่าสนใจว่าทุนเดิมของชุมชน เช่น ทุนทางด้านสังคม ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร ฯลฯ 
สามารถนํามาจัดการทุนเงินตราได้อย่างไรบ้างในบริบทใหม่ 
 ดังน้ันการถอดบทเรียนที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ใน          
การยกระดับองค์ความรู้และวิธีคิดไปสู่ภาคี เครือข่าย หรือชุมชนอ่ืนที่มีบทบาท ภารกิจ หนุนเสริม
ความเข้มแข็งของทุกๆ หมู่บ้านในโอกาสต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม  อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
มีกระบวนการใช้ภูมิปัญญาในการก่อเกิด การขยาย และการดํารงอยู่ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างไร
จนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการก่อเกิดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการขยายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม        
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการดํารงอยู่ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา 
   ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ทําการศึกษาพ้ืนที่บ้านสาคลี หมู่ 1 ตําบลสามตุ่ม อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ขอบเขตด้านเน้ือหา  ศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลีหมู่ 1 เริ่ม
จากการก่อเกิดกลุ่ม ภูมิปัญญาการขยายกลุ่ม และภูมิปัญญาการดํารงอยู่ของกลุ่ม ในด้านผู้นํา      
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม 
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   ขอบเขตด้านประชากร คือคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดต้ังกลุ่ม     
การขยายกลุ่ม และการดํารงอยู่ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี  หมู่1 เช่น ประธานกลุ่มที่ปรึกษา
กลุ่มรองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายติดตามหนี้สิน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี   
และสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนบ้านสาคลี 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย โดย
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทําความเข้าใจต่อ “ปรากฏการณ์ทางสังคม (Social 
Phenomena) ซึ่งได้แก่ กระบวนการนํามาใช้ซึ่งภูมิปัญญาขององค์กรชาวบ้าน เพ่ือตอบคําถาม 
(Research Question or Problem) ในการศึกษาครั้งน้ี 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ตัวผู้ศึกษา มีฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ลําดับต้น 
จุดเด่นคือผู้ศึกษาเป็นคนในพ้ืนที่เอง จึงสามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
บริบทสภาพแวดล้อมของชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  และกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้ดี 
   3.2 การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้น
ไปโดยมีจุดมุ่งหมาย มีการเตรียมการล่วงหน้า วางแผน กําหนด สถานที่ เวลา และเตรียมหัวข้อ หรือ
คําถามในการสัมภาษณ์ และจะใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น การ สังเกต การฟัง การใช้คําถาม 
การพูด การสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างดําเนินการโดยมีวิธีการดําเนินการ ตามรูปแบบ ดังน้ี  
       1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) สําหรับสอบถาม
คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นรายบุคคล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
อย่างครบถ้วน  
       2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) แบบเจาะลึก             
(In depth Interview) เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การรวมกลุ่ม ผลสําเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น 
       3) การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) โดยการศึกษารายละเอียดต่างๆ
ที่สําคัญเพ่ือรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณาตีความเพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมหรือ 
ลักษณะพิเศษที่ต้องการทราบ เช่น ประวัติของครอบครัว ความสําเร็จในการเรียน การทํางาน ความ
สนใจ ความถนัด และความสัมพันธ์ของผู้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน ในระยะการ
ก่อเกิดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การขยายกลุ่มฯ จนถึงการดํารงอยู่ของกลุ่มในปัจจุบัน เป็นต้น 
   3.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงที่
ต้องการทราบโดยเฝ้ามองจากปรากฏการณ์ หรือจากสภาพการณ์น้ันจริงๆ แล้วบันทึกรายละเอียดไว้โดย
ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหรืออารมณ์ลงไป เป็นการช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม ของคนในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ผู้ศึกษาในฐานะ “คนใน” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ได้ง่าย จึงใช้วิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และใช้เครื่องมือช่วย คือ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
เพ่ือเก็บประเด็นสําคัญๆ และบรรยากาศในขณะลงพ้ืนที่ด้วย  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

7 

 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การได้มาซึ่งข้อมูล จากการใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในการถอด
บทเรียน AAR แล้วนํามาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
(Logical Framework Method) หรือ Log Frame ว่าคําตอบที่ได้คืออะไร เพ่ือตอบคําถามการวิจัย
ครั้งน้ีด้วยหรือไม่ ซึ่งสาระสําคัญมีดังน้ี (สมพิศ สุขแสน, 2543: 24-30) 
     1) กําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการ เป็นข้อ ๆ (Program Goal)  
     2) วัตถุประสงค์ของโครงการ มาจาการนําวัตถุประสงค์มาแตกเป็นข้อๆ (Purpose)  
     3) ผลงาน หรือผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
     4) กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามโครงการปัจจัยนําเข้า/ทรัพยากรในโครงการ
(Input/Resources) 
    ข้อดีของกรอบแนวคิดการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ Log Frame คือ
พิจารณาได้ง่าย สามารถบรรจุเน้ือหาจํานวนมากไว้หน้าเดียวกัน รวมถึงการพิจารณากระบวนการใน
การดําเนินงานได้ง่าย การเขียนสั้น กระชับ ได้สาระสําคัญ เน้นจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ 
   4.2 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) หรือการวิเคราะห์
เน้ือหาซึ่งเป็นการศึกษาร่องรอยจากผลงานของมนุษย์ เป็นเทคนิคการอนุมานอย่างเป็นระบบ คือ 
     การลงรหัสแบบเปิด (Open Coding) คือการเปิดใจพิจารณาสิ่งที่ต้องการศึกษาที่
รวมไว้ในประเด็นหรือมโนทัศน์ ตามทฤษฎี หรือตามแรงจูงใจที่พบในขณะดําเนินการอาจเพ่ิมเติม
ความคิดเห็นอันเป็นข้อสังเกตประกอบในขณะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของบริบทน้ัน 
     การสรุปข้อสันนิษฐาน  ใน 3 ประเด็น คือ ลักษณะปัจเจกภาพ ลักษณะกลุ่มคน 
หรือเหตุการณ์ หรือสิ่งของ และลักษณะทางทฤษฎีว่าเป็นไปตามทฤษฎี หรือมีอะไรแปลกใหม่อย่างไร  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ที่ได้ศึกษาและแยกประเภทไว้ในเบ้ืองต้น 

    การวิเคราะห์ตามข้ันตอนดังกล่าวสามารถสะท้อนแนวโน้มทางสังคมได้หาก
วิเคราะห์สาระอยู่ในห้วงเวลาที่กว้างพอ นอกเหนือไปจากการค้นพบร่องรอยพฤติกรรมของคน และ
กลุ่มด้วย โดยใช้เทคนิควิธีสังคมมิติ (Goniometry) คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาจาก
ความนิยมชมชอบ หรือความรังเกียจเดียดฉันท์ระหว่างสมาชิกทําให้เห็นพลวัตรทางสังคม โครงสร้าง
ของผู้มีอิทธิพลต่อสังคม ความสัมพันธ์ทางอํานาจ สังคมมิติจึงเป็นผลสะท้อนของอัตรกริยา และความ
เก่ียวพันธ์บนรากฐานทางจิตวิทยาสังคม และเครือข่ายทางสังคมการเมือง 

 
ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาการก่อเกิด การขยาย การดํารงอยู่ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
สาคลี  หมู่ 1 น้ีสําแดงให้เห็นถึงความหลากหลายในมิติการเปลี่ยนแปลง และพลวัตของกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์สาคลี หมู่ 1  ในช่วงก่อนการก่อตัว การก่อเกิด การขยาย และการดํารงอยู่ ของภูมิปัญญา
ชาวบ้านชุมชนสาคลีก่อนและหลังการก่อต้ังกลุ่มแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2541  ผลพวงจากวิกฤต
เศรษฐกิจหลังปี พ.ศ. 2540 จากการเปลี่ยนแปลงภายในระบบทุนนิยมของไทยเอง และแรงบีบรัดจาก
ปัจจัยภายนอกอย่างลุ่มลึก พร้อมทั้งการบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาสของชาวบ้านใน
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ชุมชนบ้านสาคลีด้วยการริเริ่มจัดต้ังกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ขึ้นอีกครั้ง โดยกลุ่มได้ใช้ภูมิปัญญาในการ
นําเงินมารวมกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานเงินทุนหรือเป็น “กระดานกระดก” ในการนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน โดยใช้สินเช่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระจายเงินลงไปสู่ชาวบ้าน และใช้คําว่า “สัจจะ” เป็น
กลยุทธ์ในการยึดโยงความเป็นกลุ่มให้ดํารงอยู่ได้ ผู้ศึกษามีความต้ังใจที่จะนําเสนอภาพของกระบวนการ
ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนสาคลีผ่านการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรทางการเงิน การพยายาม
ปรับใช้องค์ความรู้ที่ได้รับใหม่ผ่านการผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิม
ของชาวบ้าน ในวิถีด้ังเดิมน้ันชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์
กัน การทํามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี เมื่อผู้คนใช้ความรู้
น้ันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 
อภิปรายผล 
 บ้านสาคลีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ทางตอนใต้ของอําเภอประมาณ 6 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 
6,531 ไร่ ในเขตพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน 3 ตําบล ประกอบด้วย หมู่ที่ 9  หมู่ 10 ตําบลบางนมโค หมู่ 1  หมู่  2 
ตําบลสามตุ่ม หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตําบลบ้านหลวง มีถนนสายเสนา-หลวงประสิทธ์ิและคลองขนมจีน
ตัดผ่านชุมชน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง และ
วัดมารวิชัย สาคลียังมีช่ือเรียกอ่ืน คือ ชุมชนวัฒนธรรมมารวิชัย และ ชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน  
 สาคลี เป็นชุมชนที่มีประวัติย้อนไปถึงช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน
กระจายตามสองฝั่งของคลองขนมจีน ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญที่เช่ือมชุมชนบริเวณน้ีกับ
กรุงเทพมหานคร เมื่อมีผู้อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นก็ขยายพ้ืนที่ไปตามลํารางของคลองขนมจีน ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และทําเลที่ต้ังที่เอ้ือต่อการติดต่อกับโลกภายนอก ทําให้บ้านสาคลีเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนที่ต้ังอยู่โดยรอบ การซื้อขายแลกเปลี่ยนคึกคักขึ้นเมื่อมีพ่อค้าชาวจีนเป็นกลไกสําคัญในการ
จัดหาสินค้าจากภายนอก และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้านนําไปขายในเมือง  ชาวบ้านจาก
หมู่บ้านรอบๆ ต่างก็นําผลผลิตบรรทุกเกวียนมาขายที่สาคลี และถูกส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ ผ่านทางคลอง
ขนมจีน ขณะนั้นผู้คนจะเรียกบริเวณน้ีว่า “ตลาดท่าเกวียน” ช่วงกลางทศวรรษ 2500 มีการขุดคลอง
พระยาบันลือ ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น เกวียนเปลี่ยนเส้นทางไม่ผ่านตลาดท่าเกวียน บทบาท
ของท่าเกวียนในฐานะศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชุมชนโดยรอบกับกรุงเทพฯและกิจกรรมต่างๆ       
ลดความคึกคักลง จนในที่สุดช่ือท่าเกวียนก็เหลือเพียงแต่คนรุ่นเก่าที่รู้จัก 
 ในระยะ 40 ปีก่อนเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชาวบ้านในชุมชนสาคลีมี
อาชีพหลักในการดํารงชีวิตคือการทํานาปีละครั้งเรียกว่า การทํานาดํา เป็นการผลิตแบบยังชีพไม่ต้อง         
พ่ึงปุ๋ยหรือสารเคมี เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังปี พ.ศ. 2540 จาก
การเปลี่ยนแปลงภายในระบบทุนนิยมของไทยเอง และแรงบีบรัดจากปัจจัยภายนอกอย่างลุ่มลึก
ชุมชนบ้านสาคลีได้ผ่านการเผชิญกระแสความขัดแย้งของกระแสท่ีเรียกว่า “วัฒนธรรมทุนนิยม”    
กับ “วัฒนธรรมชาวบ้าน” เกิดปรากฏการณ์ลุกขึ้นสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยวัฒนธรรมชุมชน เป็น
การบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาสโดยได้มีการรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นองค์กรการเงิน มีการ
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รวมตัวกัน ทั้งคน เงิน ปัญญา และองค์ความรู้ต่างๆ ก่อต้ังเป็น “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสาคลี หมู่ 
1” เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สาคลี หมู่ 1 น้ีสําแดงให้เห็นถึงความหลากหลายในมิติการเปลี่ยนแปลง
ใช้เป็นฐานเงินทุนหรือเป็น “กระดานกระดก” ในการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยใช้
สินเช่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระจายเงินลงไปสู่ชาวบ้าน  และใช้คําว่า “สัจจะ” เป็นกลยุทธ์ในการยึดโยง
ความเป็นกลุ่มให้ดํารงอยู่ได้ภาพของกระบวนการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนสาคลีผา่นการรวมตัว
ของกลุ่มคนเป็นองค์กรทางการเงิน การพยายามปรับใช้องค์ความรู้ที่ได้รับใหม่ผ่านการผสมผสานกับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้าน  ในวิถีด้ังเดิมน้ันชีวิตของชาวบ้านไม่ได้
แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทํามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การ
ปฏิบัติศาสนา พิธีกรรม และประเพณี เมื่อผู้คนใช้ความรู้น้ันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ปรากฏการณ์การได้มาซึ่งคําตอบของการศึกษานี้ อาจ
กล่าวได้ว่า  “คําตอบอยู่ที่หมู่บ้าน” ผ่านมุมมอง “ วิธีคิด  วิธีมองปัญหาของชาวบ้าน”  ซึ่งพบว่า
ชาวบ้านสาคลี จะมีจุดแข็งที่เรียกว่าการมี “จริตแบบสาคลี” คือกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และ  
กล้าโต้แย้ง  มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ผู้นํามีความเสียสละ มีความรู้มีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมเน้นการมีส่วนร่วม  สมาชิกมีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของกลุ่มร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 หน่ึงทศวรรษกับกระบวนการใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สาคลี หมู่ 1  ที่ทําให้กลุ่ม
ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มคือ ปัจจัยด้านผู้นํา ด้านการเรียนรู้  ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสําคัญของกระบวนการใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มซึ่งมีจุดเด่น กล่าวคือ 
กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านผู้นํา มีลักษณะ 2 ประการ ในระดับปัจเจกบุคคลที่สําคัญคือ การมี
ภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนต้ังแต่เกิดหรือการได้ย้ายมาอยู่ในชุมชน เป็นเวลานานทําให้รับรู้ถึงสภาพปัญหา 
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถพัฒนา เป็นสํานึกทางประวัติศาสตร์และสํานึกทาง
สังคมได้  และความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ ผู้นํากลุ่มจะเป็นที่รู้จัก ได้รับความเช่ือถือจากสมาชิก 
กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการเรียนรู้ พบว่ามีปัจจัยเก่ียวข้อง 3 ประการ คือการรู้จักและเข้าใจ 
“ตนเอง  ชีวิต และสิ่งแวดล้อม” มีการแสวงหา “ความรู้” และทางออกที่เก่ียวข้องกับปัญหา และบริบท
ของชุมชน  และนําไปสู่ประการสุดท้าย คือการใช้ “ปัญญา ในการแก้ ปัญหา” โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนต่างชุมชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับ
สมาชิกกลุ่ม /คนในชุมชน กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการการ พบว่า กลุ่มมีกิจกรรม
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การอํานวย และการควบคุม การนําคําว่า “สัจจะ” มาเป็น
กลยุทธ์  ยึดโยงความเป็นกลุ่ม การใช้ “เงิน” เป็นกระดานกระดกในการออม และกระจายเงินกู้เพ่ือ
หมุนเวียนใช้จ่ายภายในชุมชน กระบวนการใช้ภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ทั้งแกนนํา และ
สมาชิกในชุมชน จะมีจริตแบบสาคลี คือกล้าคิด กล้าโต้แย้ง กล้าแสดงออก การถูกหล่อหลอมด้วย
กระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ทําให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากฐานคิดของชาวบ้าน 
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 ปัจจัยด้านผู้นํา มีจุดดีคือ ผู้นํา เป็นคนดี มีความเข้มแข็ง เสียสละโดยไม่มีค่าตอบแทน 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ มีจุดดีคือกลุ่มมีกระบวนการในการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการมีจุดเด่นคือ มีระบบบริหารจัดการแบบเปิดเผย โปร่งใส มีการจัดทําการเงินการบัญชี
อย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีจุดเด่นคือทั้งแกนนํา
และสมาชิกถูกหล่อหลอมด้วยกระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับประโยชน์” มาเป็นเวลานานจากทุนเดิมที่ เคยดําเนินงานกองทุนอ่ืนมาก่อน และจาก             
“การถอดรหัสภูมิปัญญา” (Wisdom Decoded) พบว่าหัวใจของการก่อเกิด การขยาย และการดํารง
อยู่จนถึงปัจจุบันของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สาคลี หมู่ 1 มีปัจจัยสําคัญ 3 ประการคือ “สัจจะ” 
(Veracity) “วัฒนธรรมชุมชน” (Community)  และ “ความรู้” (Knowledge) 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 
 1.  การสร้างเครือข่าย (Networking) น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนายั่งยืน ทั้งน้ีเพราะสมาชิกเครือข่ายมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานร่วมกัน เริ่มด้วยการ
กําหนดเป้าประสงค์ กําหนดกฎเกณฑ์ ทําให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และแบ่งบทบาทหน้าที่กันทํา ร่วมกัน 
โดยมีเง่ือนไขสําคัญ คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่างสมาชิก  
 2.  การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกระบวนการใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต่าง
กลุ่ม หรือต่างพ้ืนที่กัน เพ่ือยกระดับสติปัญญาและยกระดับองค์ความรู้ เพ่ิมขั้น อันจะสามารถนําไป
ขยายผลไปสู่ภาคี เครือข่าย และชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3.  สนับสนุนให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชน เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทําให้เกิดนวัตกรรม
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล เน่ืองจากเง่ือนไขทางบริบท ภูมิประเทศ 
วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 
 4.  รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมกลุ่มองค์กรทางการเงินอย่างจริงจัง ที่ผ่านมานโยบายของรัฐ
เองไม่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาแบบให้อาหารสําเร็จรูป โดยไม่มีกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการความรู้  ด้วยเหตุน้ีกลุ่มออมทรัพย์ของชาวบ้านที่กําลังจะไปได้ดีจึงต้องสะดุดลง  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
บริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามแบบช้ันภูมิจากประชากรจํานวน 1,200 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน สถิติที่ใช้
ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และเมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 จากผลการวิจัยพบว่า   
 1. ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี 
ตําแหน่งข้าราชการ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท      มีระยะเวลา
ในการทํางานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  

 2. ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี มีต่อการ
บริหารงานด้านงานคลังภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านงานคลัง ในระดับปานกลาง  

 3. ผลการทดสอบสมมุติฐานบุคลากรที่มี เพศ อายุ ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการทํางาน  และขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกันมีหลักการบริหารงานด้านงานคลัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the staff’s opinions toward 
the fiscal management of sub-district administrative organization, Pathum Thani 
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province, and 2) to compare the level of staff’s opinions toward the fiscal 
management of sub-district administrative  organization, Pathum Thani province, The 
population was consisted of 1,200 people. The instrument used in this research was 
a questionnaire. Data was collected through the questionnaire which had a sample 
of 300 people. The statistical analysis was carried out in order to obtain the values on 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA (F-test), and Scheffe test 
by using the significant level of .05. 
 The results of this research found that: 
 1.  The majority of the sample group were female, aged between 30 and 40 
years old, employed in the public sectors as SAO officers, held a bachelor’s degree, 
the average income per month range from 15,001 to 20,000 baht, working period 
more than 10 years, and worked in the medium size of SAO. 
 2. Overall and each aspect, the staff’s opinions toward the fiscal 
management of sub-district administrative organization, Pathum Thani province were 
found at moderate level. 
 3. There were difference between the individual factors which consisted of 
gender, age, working positions, level of education, income, working period, and size 
of SAO and the  opinions toward the fiscal management at the significant level of 
.05. 
 
คําสําคัญ   
 งานคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบล   การบริหารงานคลัง 
  
ความสาํคญัของปัญหา 
  ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง “การกระจายอํานาจ” เป็นคําหรือสิ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็น
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนที่สุดฉบับ
หน่ึง และเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทําให้การกระจาย
อํานาจมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ในหมวด 14 สําหรับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal 
Institution) เรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นการปกครองท้องถิ่น (Local Self Government) มีลักษณะ
เด่นๆ คือ รัฐให้การรับรอง ซึ่งการรับรองดังกล่าว          อาจเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ 
หรือตราไว้ในพระราชบัญญัติก็ได้ การรับรองโดยรัฐดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็น
นิติบุคคล (Juristic Person) สามารถแบ่งออก   ได้เป็น 2 รูปแบบคือ การกระจายอํานาจทางการบริหาร 
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(Administrative Decentralization)           การกระจายอํานาจทางการเมือง (Political 
Decentralization)  
  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทางการและเป็นการปกครองตนเองของ
ประชาชนย่อมมีผลสําคัญต่อการก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนถึงสมาชิกสภาของ
ท้องถิ่น การกระจายอํานาจเป็นการปกครองที่รัฐและรัฐบาลกลางได้สละอํานาจ หรือมอบอํานาจการ
ตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ทั้งน้ี มีการ
ประกาศหลักและแนวทางการมอบอํานาจน้ันไว้เป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายที่สําคัญของประเทศและ
องค์กรที่สามารถรับมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถมีทรัพย์สิน มี
งบประมาณรายจ่ายประจําและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มีอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลากร  ตลอดรวมจนถึงผู้บริหารและสภา
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยทําหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหน่ึงๆ ที่มีความ
ชัดเจนแน่นอน องค์กรที่สามารถรับมอบอํานาจ        ที่รัฐบาลกลางสละอํานาจมาให้น้ีได้เรียกว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคนอ่ืน ,ๆ 2546) 
  การคลังท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหน่ึงที่ เป็นกลไกในการ
บริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานคลัง หรือจัดการ
เก่ียวกับกิจกรรมทางการคลังในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะต้องวิเคราะห์   ถึง
ประเด็น หรือตัวแปรของการบริหารต่างๆ เช่น การจัดองค์การ การวางแผน  การกําหนดนโยบาย       การ
อํานวยการ การประสานงานระบบรายงาน การตรวจสอบควบคุม และติดตามประเมินผล รวมท้ัง
กระบวนการตัดสินใจ  และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลสรุปใน
ประเด็นปัญหาแต่ละเรื่อง และเสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหาต่อไป (เทศบาลเมืองภูเก็ต, 2545) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบริหารจัดการด้านงานคลังเป็นเรื่องสําคัญที่จะทํา
ให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  และปัจจัยเรื่องการจํากัดรายได้ที่ทําให้ท้องถิ่นจะ      พึงได้รับน้ัน
ย่อมส่งผลถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นเอง ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาองค์การบริหาร      ส่วนตําบลท่ีมี
จํานวนมากในขณะน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี เพราะมีศักยภาพในระดับต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาและนําผลการศึกษามาช้ีให้เห็นประเด็นที่จะทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและสามารถ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
ปทุมธานีของบุคลากรที่ทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 45 แห่ง จํานวน 1,200 
คน ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 (สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, 2553) 
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้มาจากสูตรยามาเน (Yamane, 1967 อ้างในประคอง  
กรรณสูต, 2542: 10) กําหนดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เพ่ือกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 300 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกตามตําแหน่งต่างๆ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างทั่วไป 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานคลัง  ได้แบ่งคําถามออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ตําแหน่งงาน
ระดับการศึกษา  รายได้  ระยะเวลาในการทํางาน  และองค์การบริหารส่วนตําบล 

 ตอนที่ 2 เป็นคําถามที่เก่ียวกับการบริหารงานด้านงานคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
จังหวัดปทุมธานี  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการเงินและการบัญชี โดยครอบคลุมถึงการ
บริหารงานคลัง ตามหลักการบริหาร “POSDCORB”   

 3.  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   ผู้วิจัยได้เสนอแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นสําหรับการศึกษาไปทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity)  และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 
   3.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํา
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงใน
เน้ือหาโดยหาค่าดรรชนีมีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรือ IOC) ระหว่างคําถาม
กับนิยามศัพท์ (อ้างใน ยุทธพงษ์  กัยวรรย์, 2543: 123) และเลือกข้อที่มีค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถาม มากกว่าหรือเท่ากับ .05 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า .05 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98 
   3.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยจะหาความเช่ือมั่นโดยการนําแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ Cronbach  (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 
2542: 183-193) ได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.952 
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 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1 ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทําหนังสือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 45 แห่ง 
   4.2 ประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 45 แห่ง เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และขอให้ส่งกลับภายใน 1 สัปดาห์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้แล้วผู้วิจัยได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้   
   5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความ
สมบูรณ์ มาทําการวิเคราะห์ และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
   5.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
   5.3 นําแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ 
    1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
    2) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X ) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ 
    3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือ
แสดงการกระจายของข้อมูล 
   5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรแตกต่างกัน 
จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน 
โดยใช้การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe test) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานด้านงานคลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น   ต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านการงบประมาณ  รองลงมา ได้แก่      ด้านการจัดองค์การ  ด้าน
การวางแผน ด้านการอํานวยการ    ด้านการรายงานผล ด้านการจัดคนเข้าทํางาน และด้านการประสานงาน 
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานด้านงานคลัง        

ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 
           
การบริหารงานด้านงานคลัง X  S.D. แปลผล 
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ด้านการวางแผน 3.02 .51 ปานกลาง 
ด้านการจัดองค์การ 3.05 .52 ปานกลาง 
ด้านการจัดคนเข้าทํางาน 2.88 .49 ปานกลาง 
ด้านการอํานวยการ 2.95 .50 ปานกลาง 
ด้านการประสานงาน 2.87 .49 ปานกลาง 
ด้านการรายงานผล 2.92 .50 ปานกลาง 
ด้านการงบประมาณ 3.06 .52 ปานกลาง 

รวม 2.96 .50 ปานกลาง 
* n=300 
 
  2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า  
   2.1 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังในองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
   2.2 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.3 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีตําแหน่งงานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการจัดคนเข้าทํางาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   2.4 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการวางแผน และด้านการ
อํานวยการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.5 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีระยะเวลาในการ
ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการจัดองค์การ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.6 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดขององค์การที่
สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการประสานงาน และ
ด้านการงบประมาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลัง ด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดทําบัญชีมีการวางแผนเป็นขั้นตอน กระบวนการที่
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ถูกต้อง ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะในการปฏิบัติงานจัดทําบัญชีน้ัน เป็นงานที่เก่ียวข้อง
กับตัวเลข ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังน้ัน การวางแผนที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง
ชัดเจน  จึงเปรียบเสมือนเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรอบคอบละเอียด
รัดกุมในการทํางาน ทั้งน้ีเป็นเพราะงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ ประกอบกับต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องหลายครั้ง ดังน้ัน จึงต้องใช้ความ
ละเอียดและรอบคอบในการทํางานมาก  
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการจัดคนเข้าทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรในงานด้านการเงินและ
บัญชี ควรใช้วิธีการสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานในด้านการเงิน
และบัญชี ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในงานเฉพาะตําแหน่ง เน่ืองจากเป็นงานที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงาน ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติ  บุนนาค  (2543) กล่าวไว้ว่า 
การบัญชีเป็นศาสตร์แห่งการบริหาร และเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึง โดยการนําข้อมูลทางการบัญชีมาผ่านการ
คํานวณ  และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําข้อมูลน้ันมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลัง ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารงานคลังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานคลัง ทั้งน้ีเป็นเพราะ ในการดําเนินงานขององค์การให้ประสบความสําเร็จต้องดําเนินงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวราภรณ์  ศรี
พะเนิน (2550) ที่กล่าวไว้ว่า การกําหนดนโยบายและแผนการคลัง หมายถึง การใช้เครื่องมือทางการคลังให้
บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ดังน้ัน ก่อนที่จะเริ่มกําหนดนโยบายการคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีแผนพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในทางปฏิบัติหากเป็นไปได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณากําหนดเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลด้วยก็ได้   
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
กองคลังมีความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งน้ีเป็นเพราะในการดําเนินงานของทุกองค์การ ต้องมี
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์การน้ันๆ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังน้ันการประสานงานท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ระหว่างหน่วยงาน
ในกองคลังจึงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองคลัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช  
จันทรศร (2541) ในประเด็นเก่ียวกับตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Model) ตัวแบบนี้เน้นการมีส่วนร่วมในองค์การ โดยมีฐานคติว่าการมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการทํางานเป็น
ทีม การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจและการใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสม
การสร้างความผูกพันและการสร้างการยอมรับของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสํานึกในการรักองค์กร 
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  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง  ด้านการรายงานผล  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูลในงานการเงินและบัญชี
ต่างๆ และรายงานข้อมูลตามระเบียบฯ ทั้งน้ีเป็นเพราะในการทํางานด้านการเงินและบัญชีจะมีความ
เก่ียวข้องกับการอ้างอิงทางเอกสารเป็นสําคัญ ดังน้ันการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลตามระเบียบของ
กองคลังจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร
ของกูลิคและเออร์วิค (อ้างถึงในสมยศ  นาวีการ, 2547) ที่กล่าวไว้ว่า          การรายงานการปฏิบัติงานและ
การประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารงานน้ันผู้บริหารจะต้องดําเนินการตามกระบวนการบริหารเร่ิม
จากการวางแผนการจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล  การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากน้ันก็เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ร่วมงานน้ัน ผลการ
ปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่เพียงใดมีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือไม่  ทั้งน้ีเพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบด้วย 
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการงบประมาณ  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารงบประมาณในงานคลังมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะงานด้านงบประมาณในงานคลังเป็นงานที่เก่ียวข้องกับเงินจํานวนมาก 
จึงเป็นงานที่ถูกเพ่งเล็งและจับตามองถึงความถูกต้อง ดังน้ัน จึงต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดรุณี  ด้วงอําไพ  (2552)  กล่าวถึง 
แนวคิดในการจัดทําด้านระบบบัญชีขององค์การ ด้านระเบียบ กฎหมายทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านภาวะผู้นําขององค์การด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร ด้านการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า 
  อายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคคลที่มีช่วง
อายุแตกต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นและทัศนคติ และมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆ ที่แตกต่างกัน  
  ตําแหน่งงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ 
บุคลากรที่มีตําแหน่งงานต่างกัน ย่อมมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบต่างกัน ดังน้ัน บุคลากรที่มี
หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบมาก ก็จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังในระดับที่สูงกว่าบุคลากร
ที่มีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบน้อย 
  ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ
การศึกษามีส่วนในการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ ดังน้ัน เมื่อบุคคลมีการศึกษาที่แตกต่างกัน    จึงทํา
ให้มีความรู้  ประสบการณ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังที่แตกต่างกันด้วย 
  ระยะเวลาในการทํางานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็น
เพราะระยะเวลาในการทํางานมีผลต่อประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ที่มีระยะเวลาการทํางานมากกว่าย่อมมี
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ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า และมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การแตกต่างกับผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า  
  ขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลัง
แตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสังกัด เป็นปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน ใน
กรณีมีความสะดวกสบายในการทํางานและมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ก็จะส่งผลต่อความคิดเห็นใน
ระดับมาก ในกรณีไม่มีความสะดวกสบายในการทํางาน หรือมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ดี ก็จะส่งผล
ต่อความคิดเห็นในระดับน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
  1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรูปแบบการ
เช่ือมโยง แต่ละหน่วยงานให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือสงผลต่อความสําเร็จของงาน  
  2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการกําหนด
กรอบนโยบายในการควบคุมภายในที่มีความชัดเจน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และไม่เกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนที่อาจส่งผลเสียหายได้ 
  3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการกําหนดการจัดฝึกอบรม
บุคลากรด้านการเงินและบัญชีให้มีความต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
  4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการกําหนดหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบของบุคลากรให้มีความชัดเจน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  5. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดประชุม เพ่ือรับฟังปัญหาและความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงานเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เกิด ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานต่อไป 
  6. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอ
ข้อมูลการเงินและบัญชีในแต่ละเดือนให้มีความถูกต้องและตรงตามกําหนดเวลา 
  7. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน
ด้านการจัดทํางบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวมขององค์การในอนาคต 
 
 
  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป    
  1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานคลังและดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมากย่ิงขึ้น  
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  2. ควรทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
  3. ควรทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและ
บัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพราคาของตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า   แห่ง
ประเทศไทย และราคาในตลาดปัจจุบัน ของยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ทั้งตลาดกลางท่าเรือกรุงเทพฯและตลาด
กลางหาดใหญ่ ระหว่างเดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีราคาตามฤดูกาล
และใช้แบบจําลอง Error Correction Model (ECM) มาทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพราคา 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพน้ัน ราคาซื้อขายล่วงหน้า     
และราคาในตลาดปัจจุบันต้องสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจุบันผู้ที่เข้ามาซื้อขายมากท่ีสุดจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ที่เก่ียวข้อง   
กับสินค้าเกษตรถึงร้อยละ 67.82 แสดงว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้สร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนมากขึ้นเป็นลําดับ และรูปแบบที่นิยมซื้อขายมากที่สุดในปัจจุบันคือสัญญาก่อน  
ครบกําหนดส่งมอบ 7 เดือน จากการดําเนินงานค่าดัชนีราคาตามฤดูกาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า              
แห่งประเทศไทยมีเสถียรภาพมากกว่าตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาด และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดย
แบบจําลอง Error Correction Model (ECM) พบว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยยังไม่มี
ประสิทธิภาพแต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปได้ตามทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดว่าตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi Strong Efficiency)    

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study Efficiency Analysis  of Rubber  
Prices  in  Agricultural Futures Exchange  of Thailand  by examining the relation of 
Prices  in  Agricultural Futures  Exchange and current price on the day that the 
shipping of smoked rubber sheets taking place - from both Central Bangkok and  Had 
Yai  piers  during September 2004 to August 2010 by the seasonal price index and 
model Error Correction Model (ECM) to analyze the performance price. 

The Agricultural Futures Exchange of Thailand that is effective. Futures price 
and current market prices reflect the real value of the goods. Trading in Agricultural 
Futures Exchange of Thailand Currently, he found that most were traded to the 
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farmers or those associated with agricultural products, shows that 67.82 per cent 
Agricultural Futures Exchange of Thailand has the confidence to investors, more and 
more as references. And form a popular trading most current is a contract before the 
expiry of delivery and 7 months of operation index of prices by season in Agricultural 
Futures Exchange of Thailand, a more stable market today with two markets and on 
statistical analysis by the model. Model Error Correction Model (ECM) were 
Agricultural Futures Exchange of Thailand is also not effective. However, when 
considered as a whole suggests that the theoretical efficiency of the market 
Agricultural Futures Exchange of Thailand. Market is efficient in Semi Strong Efficiency. 
 
คําสําคัญ   
 ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
 
ความสําคัญของปัญหา 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  เน่ืองจากผลผลิตจากต้นยางพาราสามารถ
นํามาทําการแปรรูปเบ้ืองต้นเพ่ือนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมที่สําคัญหลายอย่าง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  และใน
ปัจจุบันแม้ว่าสินค้าเกษตรของประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่พบว่ายางพาราเป็นสินค้าที่สําคัญของประเทศ 
เน่ืองจากสามารถผลิตและส่งออกได้เป็นอันดับหน่ึงของโลก โดยส่งออกในรูปยางแผ่นรมควันมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ยางแท่ง และน้ํายางข้น ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะยางแผ่นรมควันเปรียบเทียบปริมาณ
การส่งออกยางพาราตามคุณภาพยางแผ่นรมควันทั้ง 5 ช้ัน พบว่ายางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 ถือว่าเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในแต่ละปีค่อนข้างสูง โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการส่งออกยางแผ่น
รมควันช้ัน 3 ปริมาณ 600,206 ตัน คิดเป็นร้อยละ 82 ของยางแผ่นรมควัน      ทุกประเภท และร้อยละ 
22.02 ของยางพารารวมทุกประเภท (สถาบันวิจัยยาง, 2553)  

ดังน้ันรัฐบาลจึงได้มีการต้ังตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Agricultural Futures 
Exchange of Thailand: AFET) ภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 เพ่ือ
ลดความผันผวนของราคายางพาราด้วยการทํางานของกลไกตลาดซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร 
(Hedging) ทําให้ทราบถึงแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในอนาคต และรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ส่งออกยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สุดมาทําการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเป็นสินค้าชนิดแรก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และยางแผ่นรมควันช้ัน 3 
เป็นสินค้าที่มีการเก็บรักษาง่าย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีมาตรฐานที่ชัดเจน คือ มาตรฐาน 
GREENBOOK ที่เป็นมาตรฐานของ International Standards of Quality and Packing for Natural 
Rubber Grades (IRQPC) ที่ใช้ทั่วไปในธุรกิจค้ายางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถใช้เป็น
ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืนๆในการประกันความเสี่ยงได้   
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จากการดําเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ปี พ.ศ. 
2552 มีปริมาณการซื้อขายโดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ถึง ร้อยละ 41 โดยมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 210,833 
สัญญา มีมูลค่า 71,727.49 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 -2552 ส่วน
สินค้าที่ทําการซื้อขายกันในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนั้นมีปริมาณการซื้อขายยางแผ่น
รมควันช้ัน 3 เป็นสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด โดยปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 95,657 สัญญา มีมูลค่า
รวม  32,199.38 ล้านบาท รองลงมาคือ ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100%  ช้ัน 2 และมันสําปะหลัง 
ตามลําดับ และการดําเนินงานในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยจะมีผู้ที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
ประโยชน์จากการจัดต้ังตลาดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกคือผู้ป้องกันความเสี่ยง (Hedger) 
บุคคลในกลุ่มน้ีคือบุคคลที่เข้ามาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของตนเองที่เกิดจากความผันผวน
ของราคาสินค้า เช่น เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก กลุ่มที่สองคือนักเก็งกําไร (Speculator) บุคคลในกลุ่มน้ีจะ
เข้ามาลงทุนเพ่ือแสวงหากําไรจากการคาดคะเนทางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า (ตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2553) ราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเป็นราคาที่เกิดจาก 
อุปสงค์และอุปทานตามระยะเวลาของอายุสัญญาที่เหลืออยู่ โดยกลไกตลาดเป็นผู้กําหนดราคาที่เหมาะสม
ในอนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยท่ัวไปราคาในตลาดทั้งสองอาจมีแนวโน้มเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันและมาบรรจบกันเมื่อถึงเวลาส่งมอบ การที่ราคาในตลาดทั้งสองมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ไปทาง
เดียวกันเน่ืองจากปัจจัยใดก็ตามที่มากระทบการขึ้นหรือลงของราคาสินค้าปัจจุบันมีผลกระทบต่อการขึ้นลง
ของราคาในตลาดล่วงหน้าเช่นเดียวกัน แต่ปรากฏการณ์ที่พบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
(AFET) คือความแตกต่างของราคาในตลาดปัจจุบันและตลาดล่วงหน้าในเดือนส่งมอบ ณ สถานที่ส่งมอบ
หรือเรียกว่า BASIS และจากที่ BASIS เป็นกลไกการใช้สัญญาล่วงหน้าในการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สามารถเป็น
ตัวสะท้อนให้เห็นถึงราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ที่แท้จริงให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้ประโยชน์จาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดยางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
2. เพ่ีอศึกษาความเคล่ือนไหวของราคายางพาราท้ังในตลาดปัจจุบันและตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
  3. เพ่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยในการ
กําหนดราคายางพาราของตลาดล่วงหน้า 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งน้ีมีลักษณะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นอนุกรมรายเดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นข้อมูล
แบบทุติยภูมิ โดยราคาที่นํามาทําการวิเคราะห์ทั้งในตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบันทั้งตลาดกลาง
ท่าเรือกรุงเทพฯและตลาดกลางหาดใหญ่ โดยเน้นข้อมูลของหน่วยงานต่างๆท่ีมีการเผยแพร่          
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ในอินเตอร์เน็ตและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกวัน เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคา
ยางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
2.1 การเปรียบเทียบจํานวนสมาชิกและรูปแบบของสัญญาที่เข้ามาทําการซื้อขายในช่วง

เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 
2.2 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและค่าดัชนีตามฤดูกาลของราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ณ ตลาด

ท่าเรือกรุงเทพฯ ตลาดกลางหาดใหญ่และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
2.3 การทดสอบ Unit Root เน่ืองจากข้อมูลที่ทําการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา จึงต้อง

มีการทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล (Unit Root Test) ก่อน ถ้าหากนําข้อมูลที่ไม่มีความน่ิงมา
ทําการวิเคราะห์ อาจเกิดปัญหาผลลวง (Spurious Regression) ในการทดสอบคุณสมบัติความมี
เสถียรภาพ จะใช้การทดสอบด้วยวิธี Unit Root Test ของ ADF 

 

สมมติฐานการทดสอบ  
H0:  |ADF|  <  | Critical  Value|  ข้อมูลความไม่น่ิง 
H1:  ADF|  >  | Critical  Value |  ข้อมูลความน่ิง  

ถ้าผลการทดสอบ Unit Root ปรากฏว่าตัวแปรในแบบจําลองมีลักษณะ Stationary   
ทุกตัว ที่ Level แสดงว่าสามารถนําตัวแปรเหล่าน้ันมาสร้างแบบจําลอง และประมาณค่าโดยวิธี OLS 
ได้ แต่ถ้าตัวแปรในแบบจําลองมีลักษณะ Non Stationary ที่ Level จะต้องทําการ Cointegration 
ในการสร้างแบบจําลอง 

2.4 การทดสอบ Cointegration เพ่ือสร้างแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว ซึ่งมีขั้นตอนการทดสอบดังน้ี   

1) ประมาณแบบจําลองด้วยวิธี OLS โดยตัวแปรในแบบจําลองต้องมี Stationary ใน
อันดับเดียวกัน  

2) ทําการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของสมการจากขั้นตอนที่  1) มีลักษณะ 
Stationary หรือไม่ โดย ADF test โดยไม่ต้องใส่ค่าคงที่และ Trend และใช้วิธีการทดสอบ
เช่นเดียวกับการทดสอบ Unit Root  

 

สมมติฐานการทดสอบ  
H0:  |ADF|  <  | Critical  Value|     ข้อมูลความไม่น่ิง 

   H1:  |ADF|  >  | Critical  Value |    ข้อมูลความน่ิง 
 

แบบจําลองดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรราคาในตลาดล่วงหน้ากับราคาในตลาดปัจจุบัน   
ดังสมการ   

St+1  =  a  +  bFt   +  εt+1 
 

จากสมการการทดสอบดุลยภาพระยะยาวสามารถทดสอบสมมติฐานการประมาณที่ไม่เอน
เอียงในสมการดุลยภาพระยะยาวได้โดยต้องทําการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ  2 ตัว คือ a และ b โดยใช้
ค่าสถิติ F-test ซึ่งจะทําการทดสอบพร้อมกัน  
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สมมติฐานการทดสอบ 
   H0   :  a  = 0    H0   :  b  = 1 
  และ H1   :  a  ≠ 0    H1   :  a  ≠ 1 
 

2.5 การทดสอบการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล แบบจําลองการทดสอบการคาดการณ์อย่าง
มีเหตุผลเป็นการทดสอบว่าสาเหตุของการที่ไม่มีประสิทธิภาพของตลาดน้ันแท้จริงแล้วเกิดจากการมี 
Risk Premium ในตลาดหรือไม่ โดยการทดสอบจะหาค่าคาดหวังของราคาในตลาดปัจจุบัน Et(St+1)  

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านต่างๆเพ่ือให้ทราบถึง
ความมีประสิทธิภาพของตลาดได้ผลดังต่อไปน้ี 

1. จํานวนสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายและรูปแบบของสัญญาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า    
แห่งประเทศไทย ทําการเปรียบเทียบจํานวนสมาชิกของผู้เข้ามาซื้อขายสัญญาในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเปิดทําการซื้อขายในตลาด
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยพบว่ามีผู้ที่เข้ามาทําการซื้อขายโดยไม่ระบุประเภทมากที่สุด แต่ในปี พ.ศ. 
2550 เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม การซื้อขายของทั้งสามประเภทเหมือนกับช่วงแรกของการเปิด
ทําการของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 แต่หลังจากน้ันเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงของประเภทผู้ที่เข้ามาทําการซื้อขายต้ังแต่เดือนสิงหาคม พบว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรมีจํานวนรายท่ีเข้ามาทําการซื้อขายมากที่สุด รองลงมาคือไม่ระบุ
ประเภท ส่วนนักลงทุนกลับเข้ามาทําการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้อยที่สุด และในปี พ.ศ. 2553 
เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรมีจํานวนรายที่เข้ามาทําการซื้อขายมากที่สุด 
จากการเปิดทําการของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 ปี พบว่าตลาด
ล่วงหน้าน้ีได้สร้างความเช่ือมั่นให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรและ  
นักลงทุนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ส่วนรูปแบบของสัญญาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยน้ัน
สัญญาที่ได้ทําการซื้อขายกันทั้งหมดมี 6 รูปแบบ คือ สัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 1 เดือน สัญญา
ก่อนครบกําหนดส่งมอบ 2 เดือน สัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 3 เดือน สัญญาก่อนครบกําหนดส่ง
มอบ 4 เดือน สัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 5 เดือน และสัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 6 เดือน 
โดยสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือ สัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 5 เดือน จํานวน 1,008 สัญญา 
และในปี พ.ศ. 2551 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดสัญญาก่อนสัญญาครบ
กําหนดส่งมอบ 7 เดือนขึ้นมา ทําให้ปริมาณของการซื้อขายสัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ 7 เดือน 
มากที่สุดจํานวน 42,964 สัญญา หลังจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาถึงปี พ.ศ. 2553 ปริมาณจํานวน
สัญญาและรูปแบบการลักษณะการซื้อขายเป็นแบบเดียวกันตลอด เมื่อพิจารณารูปแบบของสัญญา
การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าสัญญาที่มีการซื้อขายมาก
ที่สุดคือสัญญาที่มีระยะเวลาไกลจากเดือนส่งมอบมากที่สุด น้ันคือสัญญาก่อนครบกําหนดส่งมอบ     
7 เดือน และเมื่อเข้าใกล้เดือนส่งมอบปริมาณสัญญาที่เข้ามาซื้อขายกลับลดลงเรื่อยๆตามลําดับ 
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2. ความเคลื่อนไหวของราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ความเคลื่อนไหวของราคายางแผ่นรมควัน
ช้ัน 3 ทั้ง 3 ตลาด ในแต่ละปีและแต่ละเดือนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่เข้า
มาเกี่ยวข้องกับราคาของตลาด เช่น ฤดูกาล ความผิดปกติของภูมิอากาศ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
อัตราการแลกเปลี่ยน ส่งผลทําให้ราคายางเกิดความผันผวนข้ึน  ส่วนค่าดัชนีราคาในตลาดท่าเรือ
กรุงเทพฯและตลาดกลางหาดใหญ่มีลักษณะที่เหมือนกันคือต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมของแต่ละ
ปีมีการปรับตัวของค่าดัชนีลดลง แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดล่วงหน้ามี
เสถียรภาพมากกว่าราคาในตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาด (ภาพท่ี 1) ทําให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับราคายางแผ่น
รมควันช้ัน 3 ทั้งกลุ่มของผู้ที่เข้ามาซื้อขายผู้ประกอบธุรกิจหรือเกษตรกรที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร
หรือนักลงทุน  สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้   

 

 
ภาพประกอบ  1: แสดงค่าดัชนีราคาตามฤดูกาลของของราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3  

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบัน โดย

ศึกษาจากค่าเฉลี่ยค่าเบสิสในอดีต  ระหว่างราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและ
และตลาดท่าเรือกรุงเทพฯ และค่าเบสิสเฉลี่ย 6 ปี ระหว่างราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทยและและตลาดหาดใหญ่ จะเห็นว่ามีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คือจากเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ค่าเบสิสเฉลี่ยมีแนวโน้มกว้าง จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมค่าเบสิสเฉลี่ยมี
แนวโน้มแคบเข้า  โดยการซื้อสัญญาล่วงหน้าเดือนไกลและขายในเดือนใกล้  และจากเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายนค่าเบสิสเฉลี่ยมีแนวโน้มกว้างออก  โดยมีการขายสัญญาล่วงหน้าเดือนไกลและซื้อใน
เดือนใกล้ จากเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่าเฉลี่ยเบสิสมีแนวโน้มแคบเข้า จากเดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคมค่าเบสิสมีแนวโน้มกว้างออก 

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคาระหว่างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
และตลาดปัจจุบัน 

4.1 การทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล  (Unit Root Test) เมื่อทําการทดสอบด้วย
วิธี  ADF – test  โดยข้อมูลที่ใช้ในทดสอบดังน้ี   ข้อมูลราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 7 ชุด
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ข้อมูลราคาในตลาดท่าเรือกรุงเทพฯ 1 ชุด และข้อมูลราคาในตลาดกลางหาดใหญ่ 1 ชุด  จากการ
ทดสอบพบว่าข้อมูลในตลาดทั้ง 3 ตลาด มีค่าสัมบูรณ์ของ ADF – test  น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ 
Critical Value(1%) จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ได้  แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ 
Stationary แต่เมื่อมีการ Difference (อยู่ในรูปของผลต่าง) แล้ว พบว่า  ข้อมูลทั้งหมดมีคุณสมบัติ 
Stationary ที่ 1st Difference  ยกเว้นตัวแปร AFET7_price ที่ต้องทําการทดสอบที่ 2st Difference  
ข้อมูลจึงมีคุณสมบัติ Stationary  

4.2 ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย และตลาดปัจจุบัน  เมื่อนําราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดปัจจุบันทั้งตลาด
ท่าเรือกรุงเทพฯและตลาดกลางหาดใหญ่มาเปรียบเทียบกับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย จะพบว่าราคาทั้ง 3 ตลาดมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยย่ิงใกล้เดือน
ส่งมอบของสัญญา ราคาในตลาดล่วงหน้าก็จะเข้าใกล้ราคาในตลาดปัจจุบันมากขึ้น จากภาพประกอบ 
2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อนําราคาของสัญญาล่วงหน้าแห่งประเทศไทยก่อนครบกําหนดส่งมอบ 1 เดือนมา
เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันทั้งสองตลาด  พบว่าราคาทั้งตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบันมีราคาที่
ใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก จากภาพประกอบ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อนําราคาของสัญญาล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทยก่อนครบกําหนดส่งมอบ 7 เดือนมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันทั้งสองตลาดพบว่ามี
ราคาทั้งตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบันมีราคาที่แตกต่างกันมาก  

 
ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันและราคาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนครบ  
  กําหนดส่งมอบสัญญา 1 เดือน   

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

28 

ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันและราคาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนครบ
กําหนดส่งมอบสัญญา 7 เดือน 

 
4.3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Relationship) พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาในตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาดก่อนครบกําหนดส่งมอบสัญญา 
1-4 เดือน  มีค่า R2 ค่อนข้างสูง  น้ันแสดงว่าข้อมูลราคาในตลาดล่วงหน้าสามารถอธิบายข้อมูลราคาใน
ตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างราคาในตลาดล่วงหน้าและ
ตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาดก่อนครบกําหนดส่งมอบสัญญา 5-7 เดือน มีค่า R2 ตํ่า  แสดงว่าข้อมูลราคาใน
ตลาดล่วงหน้าไม่สามารถอธิบายข้อมูลราคาในตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทํา
การทดสอบความมีเสถียรภาพของค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละแบบจําลอง  เพ่ือที่จะได้ทดสอบดุลย
ภาพระยะยาวของราคาในตลาดล่วงหน้าและราคาในตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาด พบว่าแบบจําลองของ
ราคาก่อนครบกําหนดส่งมอบสัญญา 1-6 เดือน  มีค่าสัมบูรณ์ของ ADF test มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ 
Critical Value(1%) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าข้อมูลมีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ
ระดับพ้ืนฐาน (Level) ส่วนข้อมูลของราคาก่อนครบกําหนดส่งมอบสัญญา 7 เดือน มีค่าสัมบูรณ์ของ 
ADF test น้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของ Critical Value (1%)  จึงยอมรับสมมติฐานหลัก  แสดงว่าข้อมูลไม่มี
คุณสมบัติ Stationary  ที่ระดับพ้ืนฐาน (Level) ทําให้สรุปได้ว่ามีเพียงข้อมูลราคาก่อนครบกําหนดส่ง
มอบสัญญา 7 เดือน ในตลาดล่วงหน้าและตลาดปัจจุบันทั้ง 2 และข้อมูลราคาก่อนครบกําหนดส่งมอบ
สัญญา 6 เดือน ในตลาดล่วงหน้ากับตลาดกลางหาดใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
ส่วนข้อมูลราคาก่อนครบกําหนดส่งมอบสัญญาอ่ืนๆมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

4.4 การทดสอบสมมติฐานการประมาณที่ไม่เอนเอียงในสมการดุลยภาพระยะยาว พบว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) น่ันคือ ค่าสัมประสิทธ์ a ไม่เท่ากับ 0และการทดสอบสัมประสิทธ์ b พบว่าค่า 
สัมประสิทธ์ b ไม่เท่ากับ 1 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวเป็นค่าที่เอนเอียงสามารถสรุปได้ว่าราคายาง
แผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทั้ง 7 รูปแบบสัญญา เป็นราคาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และการทดสอบการปรับตัวระยะสั้นเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่าราคาในตลาดล่วงหน้า
และราคาในตลาดปัจจุบันทั้งสองตลาดไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน  

4.5 การทดสอบการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล (The Rational Expectation Hypothesis) และ
การทดสอบสมมติฐานการไม่มี Risk Premium ผลการทดสอบพบว่าไม่มีการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล         
และเมื่อทําการทดสอบต่อไปว่าการที่ไม่มีประสิทธิภาพของราคาในตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเกิดจาก
การมี Risk Premium ในตลาดหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่าเกิดจากการมี Risk  Premium น้ันก็แสดงให้
เห็นว่า ผู้ที่เข้ามาทําการซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยต้องการ
ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาในตลาดล่วงหน้าเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตลาดปัจจุบันอยู่ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า การซ้ือขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยช่วงแรกของ
การเปิดทําการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทยพบว่ามีผู้ที่เข้ามาทําการซื้อขายโดยไม่ระบุประเภท
มากที่สุด แต่เมื่อเปิดทําการมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ได้สร้างความเช่ือมั่นทําให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรและนักลงทุนใน
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ประเทศเข้ามาลงทุนเพ่ิมมากขึ้น และรูปแบบที่นิยมซื้อขายมากท่ีสุดในปัจจุบันคือสัญญาก่อนครบกําหนด
ส่งมอบ 7 เดือน จากการดําเนินงานค่าดัชนีราคาตามฤดูกาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีเสถียรภาพมากกว่าตลาดปัจจุบันทั้ง 2 ตลาดและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ จะเห็นว่าตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพแต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปได้ตามทฤษฎี
ประสิทธิภาพของตลาดว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับกลาง (Semi Strong Efficiency) เน่ืองจากราคาของตลาดปรับตัวตามการเข้ามาของข่าวสารใหม่ๆ 
เช่น ข่าวสารด้านการปรับตัวพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจข่าวสารด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เพราะการซื้อขาย
ล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเป็นการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทําให้ข้อมูลต่างๆ กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของราคายาง
แผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดส่วนต่างระหว่าง
ราคาในตลาดปัจจุบันและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เช่น โดยเมื่อใกล้เดือนส่งมอบของ
สัญญา ราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยก็จะเข้าใกล้ราคาในตลาดปัจจุบันมากขึ้น 
กล่าวคือเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่ป้องกันความเสี่ยงจากราคา
หรือนักลงทุนไม่สามารถใช้ราคาที่เกิดขึ้นในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเป็นสิ่งช่วยในการ
พยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ในอนาคตได้อย่างแท้จริง แต่ยังมีผู้ที่เก่ียวข้องและนักลงทุนเข้ามาทํา
การซื้อขายสัญญาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากหวังกําไรจาก
ส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าการดําเนินงานของตลาดยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความรู้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 
ทั้งในตลาดปัจจุบันและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เช่น เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรสามารถเข้ามาป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
โดยการขายสัญญาล่วงหน้าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม เน่ืองจากค่าดัชนีราคาในตลาดปัจจุบัน
มีแนวโน้มลดลง ทําให้เกิดผลกําไรในจากการขายสัญญา 

2. ควรศึกษาปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยทางจิตวิทยา ในช่วงเดือนที่มีจํานวนสมาชิกเข้ามาซื้อ
ขายสัญญาน้อยที่สุดในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เช่นเดือนตุลาคมเพ่ือให้สามารถวาง
แผนการจัดการ การผลิต การจัดจําหน่าย และการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ถึงแม้ว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้มีการประชาสัมพันธ์และการเปิดอบรม
ให้แก่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว แต่ควรจะกระจายการเปิดอบรมไปยังผู้ประกอบการทาง
การเกษตรในส่วนภูมิภาคมากขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านการลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าที่ผันผวนใน
ปัจจุบันให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรได้มากขึ้น 

4. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายของแต่ละ
กลุ่มผู้ลงทุน เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาซื้อขายในแต่ละสัญญา  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ (1) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วนที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ และ (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 77 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม    
อย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้     
เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าเกณฑ์

ประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 76.64/71.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อัตราส่วน สัดส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were (1) to design learning activities on ratio 

and proportion emphasizing connection of knowledge for Mathayomsuksa 2 
students, (2) to compare learning achievements before and after using the learning 
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activities on ratio and proportion emphasizing connection of knowledge, and (3) to 
reveal the value of group working behaviors of the students. The population 
comprised 77 Mathayomsuksa 2 students of two classrooms of Pichayasuksa School 
in Nonthaburi Province in the first semester of the academic year 2010. One 
classroom of them comprised 40 Mathayomsuksa 2 students was drawn as sample 
used in this study by simple random sampling. The instruments used in this study 
were (1) the lesson plan on ratio and proportion emphasizing connection of 
knowledge, (2) achievement test on ratio and proportion, and (3) group working 
observation form. 

The findings were as follows :  
1. The efficiency criterion E1/E2 of the learning activities on ratio and 

proportion emphasizing connection of knowledge was of 76.64/71.52. The result 
indicated that it was so that it was conformable to the criterion set forth.  

2. The learning achievement on ratio and proportion after learning was 
statistically higher than that of before learning at the .05 level of significance.  

3. The value of group working behaviors of the students learned by the 
making use of learning activities on ratio and proportion emphasizing connection of 
knowledge was at moderate level.  
 
คําสําคัญ   

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ 
 
ความสําคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิง ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์ มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  

ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้เรียนไว้
ว่า การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพน้ันจะต้องมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จําเป็นได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ (กรมวิชาการ, 2544: 3) และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์กันว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ล้มเหลว ไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่
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สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ ประเทศช้ันนําบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ได้สนใจ         
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันได้ต้ังเกณฑ์มาตรฐานการสอนคณิตศาสตร์ระดับชาติ โดย
เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และกับศาสตร์อ่ืนๆ เน้นการนําความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2545: 1) 

เน้ือหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เป็นเน้ือหาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เป็นเน้ือหาที่มีความสําคัญมาก นักเรียนต้องนําความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน นักเรียนจะพบเห็นสถานการณ์ปัญหารอบๆ ตัวที่เป็น
เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เป็นประจํา เช่นการเลือกซื้อสินค้า การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค และเน้ือหา
คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ยังใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เน้ือหาอ่ืน หรือในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น  

การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจะต้องหาวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทการสอนแบบการบรรยาย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้สื่อที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงมา
จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงให้เกิดความรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์กับการดําเนินชีวิตใน
ประจําวัน และเพ่ือส่งเสริมการอยู่รวมกันในสงัคม ควรจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยๆเพ่ือช่วยฝึกให้เกิด
ทักษะการทํางานร่วมกัน ได้แก่ การช่วยเหลือกัน การมีความรับผิดชอบ และการแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะต่างๆทีได้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน จากปัญหา
การจัดการเรียนรู้และแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ เห็นความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ จึงหาวิธีในการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจะนําไปพัฒนาความรู้ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์
ของการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ดังน้ันจึงสนใจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การนําเหตุการณ์จากสถานการณ์ในชีวิตจริงมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์เช่ือมโยงความรู้กับ
เน้ือหาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้
เป็นกลุ่มย่อยๆ มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกการแก้ปัญหา ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ได้แนวทาง 
และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้กับชีวิตจริงได้ ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความสําคัญของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และมีทักษะการทํางานร่วมกัน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การเช่ือมโยงความรู้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร   ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ ง น้ี เ ป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2                 
โรงเรียนพิชญศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  ทั้งหมด  2 ห้องเรียน  จํานวน 77 คน                               
     กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2       
โรงเรียนพิชญศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน 
จํานวน 40 คน 

2.  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
2.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
2.3  แบบสังเกตพฤติกรรม                                                                                                    

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ   
3.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยง

ความรู้   สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   มีขั้นตอนดังน้ี 
3.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู 

รายละเอียดเน้ือหา วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
จุดประสงค์การเรียนรู้  และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้  นํามา
พิจารณาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังน้ี                                       

1)  สาระสําคัญ                                                                                                
2)  จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                    
3)  กิจกรรมการเรียนรู้  มีองค์ประกอบดังน้ี                                                               

   ขั้นนํา ครูนําเสนอปัญหาที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงแล้วให้  
นักเรียนนําเสนอปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน                                                     
                         ขั้นทํากิจกรรม  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริงเช่ือมโยงความรู้กับเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมน้ี   

   (1)  จัดกิจกรรมให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากสถานการณ์ที่ครู
กําหนดใหโดยครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา     

   (2)  นําสถานการณ์ที่นักเรียนพบมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา                                
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   (3)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา  
   (4)  แจกใบงานให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาตามเวลากําหนด แล้ว

ให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา พร้อมทั้งครูคอยดูแลให้
คําปรึกษาเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องชัดเจน และเมื่อกลุ่มใดทําเสร็จให้นําส่งครู เมื่อครบทุกกลุ่ม
แล้วสุ่มตัวแทนกลุ่มจํานวน 3 กลุ่มออกมานําเสนอผลการแก้ปัญหาหน้าช้ัน                                                  

ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรม                                 
4)  การวัดผลการเรียนรู้         

(1) ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและให้คะแนนการปฏิบัติงาน  
(2) ให้คะแนนความถูกต้องของคําตอบในใบงาน และให้คะแนนอันดับ

การทํางานเสร็จในอันดับ 1 – 3  เป็น 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการแข่งขันและ
ให้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาคําตอบ                                                                                          

5)  สื่อการเรียนรู้ 
3.1.2  วิเคราะห์เน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน จํานวน 12 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 คาบ ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอัตราส่วน                                                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 3 เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน                                               
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 – 7  เรื่องอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวน                         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 – 11 เรื่องสัดส่วน และการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  (ทบทวน)                                    

3.1.3  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย เน้ือหา สถานการณ์ และ
ใบงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมความเป็นไปได้  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ  จากน้ันนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา
จํานวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดผลประเมินผลจํานวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ     

3.1.4  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try – 
Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนพิชญศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน   
เพ่ือศึกษาความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา และความน่าสนใจของกิจกรรม แล้ว
นํามาปรับปรุงอีกครั้งหน่ึง  

3.1.5  เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ใช้สําหรับกลุ่มตัวอย่าง                               
3.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

สร้างแบบทดสอบขึ้นตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.2.1  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                     
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3.2.2  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้   เพ่ือนํามาเป็นเป้าหมายของการทําข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                                                                                        

3.2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน เป็น
แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน  40 ข้อ โดยแบ่งสัดส่วนจํานวนข้อกับเน้ือหา ดังต่อไปน้ี 

  
อัตราส่วน                                      จํานวน    4   ข้อ    
อัตราส่วนที่เท่ากัน    จํานวน    6   ข้อ                                               
อัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวน     จํานวน   14  ข้อ                                                
สัดส่วน                                    จํานวน     5  ข้อ                                               
โจทย์ปัญหาสัดส่วน                         จํานวน   11  ข้อ 

3.2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากน้ันนําแบบทดสอบที่
แก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาจํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผลจํานวน 1 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา ความถูกต้องของแบบทดสอบ ความสอดคล้องของ
คําถาม และแก้ไขสํานวนภาษา ตัวเลือก ตัวลวง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกคร้ัง  

3.2.5  นําแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านมา
คํานวณ หาค่า IOC แล้วคัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัวเลือก ตัวลวงตามข้อเสนอแนะอีกคร้ัง แล้วใช้เป็นแบบทดสอบ                        

3.2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธ์ินิมิตจํานวน  48 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําคะแนนที่ได้
จากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) หาค่าอํานาจจําแนก (r) แล้วคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป ให้
ครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน จํานวน 25 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.65 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมั่นเป็น 0.8271 ที่
คํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

3.3   แบบสังเกตพฤติกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
3.3.1  ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน                               
3.3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมที่คาดหวังในการเรียนรู้ของนักเรียน                                              
3.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสังเกต                                                
3.3.4  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมที่มีต่อการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มโดยผู้วิจัยนําแบบ

สังเกตพฤติกรรมของ สุนันท์ อําพลพร (2548) และประเสริฐ จุลวงษ์ (2549) มาพัฒนาปรับปรุงแล้ว
ใช้เป็น แบบสังเกตพฤติกรรมที่จะศึกษาคือ การช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบ และการแสดงความ
คิดเห็น 
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3.3.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากนั้นนําแบบสังเกตพฤติกรรมที่แก้ไข
แล้วให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                                                                                

3.3.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนพิชญศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้งหน่ึง     

4.  การดําเนินการวิจัย 
4.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
       เวลาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ี จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที และการทดสอบ

ก่อนการเรียนและการทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 คาบ  รวม 14 คาบ 
4.2  เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง  

 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  

4.3  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง   
4.3.1  ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
4.3.2  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ      
4 คน แบบคละความรู้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้าและรองหัวหน้าหมุนเวียนให้
ครบทุกคน ในระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจะเก็บคะแนนจากการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กําหนด ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และการทําใบงานในแต่ละคาบการเรียน คะแนน
เต็ม 10 คะแนนพร้อมกับให้คะแนนการทํางานเสร็จในอันดับที่ 1 – 3 ได้คะแนน 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ                

จากน้ันนําคะแนนจากสถานการณ์ปัญหากับคะแนนทํางานเสร็จ และคะแนนจาก 
ใบงานกับคะแนนทํางานเสร็จ มาเฉลี่ยคิดเป็นคะแนน 10 คะแนนต่อคาบต่อกลุ่ม และใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสังเกตการทํางานกลุ่มของนักเรียนทั้ง 12 คาบ โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละพฤติกรรมที่ได้พัฒนาปรับปรุงจาก ปราโมทย์ เจตนเสน (2549) และประเสริฐ จุลวงษ์ 
(2549)  เป็นระดับ  3 , 2  และ 1  คะแนน ตามความหมาย  ดังน้ี                                                              

3  คะแนน เมื่อนักเรียนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มทุกคน                                        
2  คะแนน เมื่อนักเรียนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่ม จํานวน 2 – 3 คน                         
1  คะแนน เมื่อนักเรียนไม่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่ม  
นําคะแนนแต่ละพฤติกรรมของแต่ละครั้งจากการสังเกตมาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปรผล

ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
ค่าเฉล่ีย    2.50 – 3.00   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย  2.00 – 2.49   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง                                                  

ค่าเฉล่ีย    0.00 – 1.99   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับน้อย  
4.3.3  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
4.3.4  นําคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
5.1  สถิติพ้ืนฐาน 

        - ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

        - ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.2 สถิติที่ใช้ทดสอบข้อมูล 

  - ใช้ทดสอบค่า ที (t-test แบบ Dependent ) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยในบทท่ี 3 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของการวิจัย ดังต่อไปน้ี                                                                                                              
 ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนการทําใบงานระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ โดยใช้การทดสอบค่าที                   
(t–test แบบ Dependent)                                                                                                          

ตอนที่ 3  ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม  
                                                                                                       
ผลการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 76.64/71.52 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ 70/70 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ พบว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือกันของนักเรียน ต้ังแต่ครั้งที่ 1-3 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.9 มีคูณภาพอยู่ในระดับน้อย  นักเรียนยังไม่เข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้
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ร่วมกันต่างคนต่างทํา  ต้ังแต่คาบที่ 4-12 มีคะแนนเฉลี่ย 2.1-2.4 มีคุณภาพในระดับปานกลาง
นักเรียนเริ่มเข้าใจการทํางานกลุ่ม การช่วยเหลือกันจึงพัฒนาดีขึ้นนักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ดังน้ัน
พฤติกรรมการช่วยเหลือกันมีคะแนนเฉล่ียทั้ง 12 ครั้งเท่ากับ 2.13 จึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนต้ังแต่ครั้งที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.1 มีคุณภาพใน
ระดับปานกลาง นักเรียนยังไม่เข้าใจระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ยังมีความรับผิดชอบไม่มากนัก ต้ังแต่ครั้ง
ที่ 5-12 มีคะแนนเฉล่ีย 2.3-2.7 มีคุณภาพในระดับปานกลางถึงระดับมาก นักเรียนเข้าใจระบบการ
ทํางานกลุ่ม มีความรับผิดชอบมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหา ตรวจสอบความถูกต้อง และทํางานให้เสร็จ
ทันเวลา  ดังน้ันพฤติกรรมความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 ครั้งเท่ากับ 2.35 จึงมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง   

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนต้ังแต่ครั้งที่ 1-4 มีคะแนนเฉล่ีย 2 มีคุณภาพใน
ระดับปานกลาง นักเรียนเริ่มเข้าใจวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
ถึงคร้ังที่ 5-10 มีคะแนนเฉล่ีย 2.1-2.4 มีคุณภาพในระดับปานกลาง นักเรียนเข้าใจบทบาทของการ
ทํางานร่วมกัน จึงมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้น จนถึงครั้งที่ 11-12 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.5 มี
คุณภาพในระดับมาก ดังน้ันพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 ครั้ง เท่ากับ 2.20 
ได้คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ น้ันมีคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 พฤติกรรมต้ังแต่ครั้งที่ 1-12 มีคะแนน
เฉลี่ย 2.0 - 2.5 นักเรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนมีความเข้าใจจุดประสงค์และ
เป้าหมายของการเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันไปในทางที่ดีขึ้นจากระดับน้อยไปจนถึง
ระดับมาก และเมื่อนําคะแนนเฉล่ียของ 3 พฤติกรรมรวมท้ัง 12 ครั้งไดคะแนนเป็น 2.22 สรุปได้ว่า
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้     
ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง                                                                                          

 
อภิปรายผล 

1. คะแนนเฉล่ียของการทําใบงานระหว่างการทดลองเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน มีค่าร้อยละ 
76.64  สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนจากส่ือที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ผู้เรียนพบหรือคุ้นเคยเป็นประจํา ในการ
เรียนรู้มีการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันหาคําตอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ไม่เบ่ือหน่าย สนุกกับการเรียนรู้ ได้แนวทางและวิธีการใน
การแก้ปัญหา จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ สามารถนําความรู้และทักษะ ที่ได้
ไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้เรียนจึงเห็นประโยชน์และความสําคัญของการเรียน   
เกิดความสนใจและต้ังใจในการเรียนรู้ จึงได้ผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเอนก จันทรจรูญ (2545: 53) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน คิดอย่างอิสระ เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และยังทําให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนมากข้ึน 
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สอดคล้องกับตวงพร พุ่มเสนาะ (2551: 72) ที่ว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติจริงจากปัญหาที่อยู่ใกล้
ตัว เป็นการกระตุ้นให้คิดหาสาเหตุ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จึงทําให้คะแนนเฉลี่ย ในการทํา
แบบฝึกหัดระหว่างการทดลองสูงขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับบุญชัย อารีย์เอ้ือ (2551: 80) กล่าว
ว่า การฝึกทักษะการเช่ือมโยงครูจะใช้ใบงานที่แสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง จึงเป็น
การช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนได้ร่วมกันทําแบบฝึกหัดในใบงาน 

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเป็น 8.15      
คิดเป็นร้อยละ 32.60 และหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ เป็น 17.88       
คิดเป็นร้อยละ 71.52 พบว่าหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียน และจากการทดสอบด้วยค่าที  (t – test แบบ Dependent) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 อาจจะเป็นเพราะการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเช่ือมโยงความรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ผู้เรียนพบหรือ
คุ้นเคยมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นช่วยการหาแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหา ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ได้ทักษะและวิธีในการแก้ปัญหา ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ที่ ไ ด้ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ ผู้เรียนจึง           
มีความสนใจที่จะต้ังใจในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับสมบัติ        
แสงทองคําสุข (2545: 71) ที่พบว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทําให้เกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  แล้วนําผลไปใช้ในชีวิตจริง นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทําให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหา จึงทําให้สามารถทําค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง สอดคล้องกับศรีสุดา แซ่อ้ึง (2551: 68) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ทําให้นักเรียนสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ชัดเจน มีการอภิปราย
ปัญหาร่วมกัน เกิดความคิดรวบยอดสามารถนําความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาได้  

3. จากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
เช่ือมโยงความรู้โดยพิจารณาจากพฤติกรรมด้าน การช่วยเหลือกัน ความรับผิดชอบ และการแสดง
ความคิดเห็น พบว่าในระยะแรกนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม การช่วยเหลือกันใน
กลุ่มยังมีน้อย ไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็น การออกมานําเสนอหน้าช้ันนักเรียนยังอายไม่กล้าพูด
กล้าแสดงออก แต่เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านไป 2-3 คาบ นักเรียนเร่ิมคุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
คุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่ม จึงทําให้ผลงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 3 ด้าน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนเกิดความ
สนใจ ต้ังใจเรียน ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์มากขึ้น เห็นประโยชน์ของการเรียน 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก มีการกระตุ้นเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเป็นรางวัล
ในการแข่งขันที่ทํางานเสร็จก่อน ได้สร้างความคิดรวบยอด ได้แนวทางการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหน้าที่ตัวแทนกลุ่ม มีการวางแผนการทํางาน เสนอและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเง่ือนไขของสกินเนอร์ เก่ียวกับการเสริมแรง
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ที่ว่า การเสริมแรงในการปรับพฤติกรรมเน้นที่การเสริมแรงทางบวก ด้วยการให้รางวัลที่ผู้รับพอใจ   
จะส่งผลให้ได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับปราโมทย์ เจตนเสน (2549: 69) ที่ว่า   
การสอนโดยจัดกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถสมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน ทําให้มี
ความรับผิดชอบ มีการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน มีการให้รางวัลคําชมเชยทําให้
นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ทําให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ต้ังแต่ครั้งที่ 1 ถึง 10 มีคุณภาพระดับปานกลางจนถึงคร้ังที่ 11 และ 12 มีคุณภาพในระดับมาก เฉลี่ย
ทั้ง 12 ครั้ง โดยรวมจึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
ข้อเสนอแนะ            

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ครูผู้สอนสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนสัดส่วน ที่เน้นการ

เช่ือมโยงความรู้ ที่สร้างขึ้นไปใช้สอนได้ เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง     
2. ควรใช้เทคนิคการแข่งขันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความมุ่งมั่นต้ังใจและสนุกกับการเรียนรู้ ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
  3. ในการจัดการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนรู้เป็นแบบแบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน แบบคละ
ความรู้ โดยจัดนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นเก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพ่ือส่งเสริมทักษะการทํางานร่วมกัน    
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป                   
     ควรมีการวิจัยศึกษาผลการเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้ในเนื้อหาอ่ืนกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตาม
ประเภทโรงเรียนและเพศ  กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี 
คือ แบบสอบถามค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที  (t-test)    
    ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพล
จากโรงเรียน/ครูแนะแนว มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
อยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน  ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดับ
มาก  
 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ  ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบตามประเภทโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับนักเรียน              
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และด้านอิทธิพลจาก
โรงเรียน/ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
สถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี  โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 3.2 ผลการเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาและปัจจัยเก่ียวข้องกับ
นักเรียน ในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the factors related to the 
adoption to study in private vocational schools in Prachin Buri province and (2) to 
compare the factors related to the adoption to study in private vocational schools in 
Prachin Buri province which classified by school categories and gender of samples. 
 The samples used were 324 respondents and the tool used to collect the 
data was a questionnaire with a reliability of .82 and divided into 2 parts; factors 
related to the students with a reliability at .80 and factors related to the school with a 
reliability of .84.  Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation and t-test (independent). 
 The findings were as follows: 
 1. The factors related to the adoption to study in private vocational schools in 
Prachin Buri province as a whole were at the high level and each aspect from the 
highest to the lowest mean were influences of schools, guidance teachers and peers  
respectively. All aspect were at the high level. 
 2. The schooling factors related to the adoption to study in private 
vocational schools in Prachin Buri province as a whole were at the high level and 
each aspect from the highest to the lowest means were school image and 
educational expenses respectively, the lowest aspect was at the high level also. 
 3. The comparisons between school categories and genders which 
composed of student factors and schooling factors were as follows 3.1) The 
comparison according to school categories reveated that the student factors as a 
whole were not different, as for each aspect, the interested in occupation and the 
influence from guidance teachers had significant difference at the level of .05 while 
the schooling factors as a whole and each aspect had significant difference at the 
level of .05. 3.2) The comparison according to gender revealed that the schooling 
factors and the student factors as a whole and each aspect  had no difference. 
 
คําสําคัญ    
 ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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ความสําคัญของปัญหา  
 ในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดการเรียน การสอน เพ่ือผลิตบุคลากรออกมาสนองตอบความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่เพียงพอ จึงทําให้เอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษามากขึ้น จังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรม  เข้ามาต้ัง
ดําเนินการผลิตอยู่เป็นจํานวนมากมีแรงงานเข้ามาทํางานทั้งคนไทยและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก จึงทํา
ให้เกิดการกระตุ้นความสนใจในการประกอบอาชีพในโรงงานกันมากข้ึนของนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสนใจหันมาเรียนทางด้านอาชีวศึกษากันมากขึ้น เมื่อเรียนจบก็มีงานรองรับอยู่เป็นจํานวนมาก และใน
การจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งใน
โรงเรียนเอกชนนั้นก็มีนักเรียนเข้ามาศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก และการเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีน้ัน น่าจะต้องมีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจ   
 โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีอัตรานักเรียนออกระหว่างปีค่อนข้างสูง มีสาเหตุใดบ้าง ที่
ทําให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อที่อ่ืนเป็นจํานวนมากนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ มีปัจจัยใดเอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียน  
 ปัจจัยทางด้านคุณภาพของโรงเรียนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมตรงกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียนสูงสุด ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้ัน กระทบโดยตรงต่อสถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเอกชน 
ซึ่งรายได้หลักของโรงเรียนมาจากค่าธรรมเนียมการเรียนของผู้ปกครองฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง     
 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อของผู้เรียน เพราะฉะนั้นคุณภาพของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่
สําคัญต่อการเลือกโรงเรียนของเด็กและผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองให้ความนิยมเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐาน ก็
จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเพ่ิมมากขึ้น (ดํารง  แสนสิงห์, 2534) ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ต่อการเลือก
สถานศึกษาของผู้ปกครอง คือ ความคาดหวังเก่ียวกับอรรถประโยชน์ของสถานศึกษา    ที่บุตรต้องการเข้า
เรียน (วรรณี  แกมเกตุ, 2535) ทั้งน้ีสถานศึกษาเอกชนจึงต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพผลิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 จากปัญหาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  มีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้ผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2550 ในจังหวัด
ปราจีนบุรีเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และปัจจัยใดท่ีเอ้ือในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งงานวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกเรียน
ต่อจากนักวิจัยหลายท่านพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกเรียนต่อของนักศึกษาประกอบด้วย 3 ปัจจัย
หลัก คือ ด้านสถานภาพของผู้เรียน ด้านที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน และด้านที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและ
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วางแผนจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ใน
การเลือกเรียนต่ออาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตาม

ประเภทโรงเรียน และเพศ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรีตามประเภทโรงเรียนและเพศ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัยดังน้ีคือ  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 
2551 จํานวน 1,700 คน จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทคโนโลยี จํานวน 795 คน และโรงเรียน
พาณิชยการ จํานวน 905 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของทาโร ยามาแน่ (Yamane, 1967: 886-887 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 108-110) ได้จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มี 2 ข้อ และตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แบ่ง
ออกเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน จํานวน 20 ข้อ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา จํานวน 30 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert Scales)  
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและ
กําหนดของขอบเขตของเน้ือหาที่จะสร้าง รวมทั้งสัดส่วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละด้าน ซึ่งขอบเขต ใน
การศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้เรียน คือ ประเภทโรงเรียนและเพศ 2) ปัจจัยเก่ียวข้องกับ
ผู้เรียน คือ ความสนใจในวิชาชีพ ความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด อิทธิพลจาก       กลุ่มเพ่ือน 
อิทธิพลจากครอบครัว และอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว 3) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา คือ ค่าเล่า
เรียน โปรแกรมการศึกษา เกณฑ์การรับนักเรียน ภาพลักษณ์ของ โรงเรียน อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และสวัสดิการและบริการของโรงเรียน 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การหา

ค่าเฉล่ีย (X ) และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าที (t-test)    
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี  
สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการ ร้อยละ 53.1 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.3  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 1) 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน           ในจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก  และด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า        ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก  
 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับสถานศึกษา 1) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษา ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และ ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน     /ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด ด้านอิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน และด้านอิทธิพลจากครอบครัว ไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน         ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศ  โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้า
ศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี   ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา
ในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  
 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัย ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี  

มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
ดังน้ี 
  1.1  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในวิชาชีพ นําวิชาชีพ
ไปประกอบอาชีพได้รวมถึงการประกอบธุรกิจของครอบครัวมีส่วนในการผลักดันให้บุตรศึกษาต่อในสาขา
น้ันๆ สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับแนวคิดการส่งเสริมให้ข้อคิดเก่ียวกับทางเลือกต่อในอนาคตที่
เหมาะสมกับตัวเองซึงจะได้รับคําปรึกษาจากครูแนะแนว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรี  ทองแก้ว 
(2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ พบว่า ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน /ครูแนะแนว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในเร่ืองของอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว เป็นส่วนสําคัญสุดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของคําแนะนํา ข้อมูลข่าวสาร ล้วนแต่เป็นประโยชน์ของนักเรียนทั้งสิ้นที่เป็นตัวบ่งช้ีให้นักเรียนได้มี
แนวคิดในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเข้าเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในสายอาชีพ และด้าน
อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน        มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เลือกศึกษา
เรียนต่อในอาชีวศึกษาเอกชนไม่ใช่เพราะอิทธิพลเพ่ือนมากเท่าไหร่น่ันก็หมายถึงว่าเพ่ือนไม่มีบทบาทสําคัญ
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยอ่ืนๆ จะมีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้มากกว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น            
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom, 1964) กล่าวว่ามนุษย์จะเลือกหรือตัดสินใจกระทํา
สิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ันมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ โดยอาศัยเหตุผลและปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันมิได้เกิดจาก
เพียงปัจจัยหน่ึงปัจจัยเดียว สิ่งที่สําคัญคือ การได้รับความรู้ความเข้าใจข้อคิดหลากหลายท่ีได้จากข้อมูล
ข่าวสารมาเป็นตัวผลักดันในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน      ในจังหวัด 
ปราจีนบุรี 
  1.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปราจีนบุรี ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของระบบ
ขององค์กร และการบริหารจัดการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงงานวิชาการ
ของหลักสูตรสายวิชาชีพและภาพลักษณ์ของโรงเรียน ช่ือเสียงความโดดเด่น บุคลากรที่มีความสามารถ เป็น
ต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเลือกเข้าศึกษา
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ  เพ็ชรขุนทด (2553) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ที่จบจาก
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการอาชีวศึกษา      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ 
ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า  ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนให้ความสนใจในเร่ืองของภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็น
สําคัญอันดับแรกเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีช่ือเสียง มีความชํานาญทางสาย
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วิชาชีพเป็นเอกลักษณ์ สถานศึกษามีความพร้อมกับการจัดการศึกษามีบุคลากรที่มีความสามารถทุกศาสตร์
สาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมมีการส่งเสริมระบบรุ่นพ่ี ศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปแล้วได้นําความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีมาตรฐานรองรับเมื่อเรียนจบจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช  ลภิรัตนกุล (2535) ภาพลักษณ์ขององค์กรเริ่มต้นจากการรับรู้
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรความคาดหวัง ความประทับใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคยอมรับองค์กรน้ัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีพันธ์  คล้ายเพ็ชร (2541) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ในวิทยาลัย สารพัดช่าง เขตการศึกษาที่ 5 พบว่า นักศึกษาเข้าศึกษาวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่าง
มีแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นต้น และด้านค่าเล่าเรียน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด อยู่
ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าค่าเล่าเรียนไม่มีผลหรือบทบาทที่ให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากปัจจุบันค่าเล่าเรียนมีหน่วยงานรัฐสนับสนุน การ
ให้ศึกษาแก่เด็กนักเรียนมากขึ้นการให้ทุน กองทุนกู้ยืมของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) รวมถึงทุนที่
สถาบันศึกษาแจกให้แก่เด็ก เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพ เหมือนฟู (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษา 
ผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอันดับหน่ึง คือ 
ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวัฒน์  พุ่มพยอม (2541) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจ
เลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่ออาชีวศึกษาเอกชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค 
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่จูงใจเกี่ยวกับความต้องการด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
เป็นปัจจัยสําคัญต่อการเข้ารับการศึกษามากที่สุด    
 2. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับสถานศึกษา 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน                     จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
แตกต่างกันตามประเภทโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่ต่างโรงเรียนจะมีแนวคิดไม่แตกต่างกันไม่
ว่าจะเป็นในด้านของการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทคโนโลยีและโรงเรียนพาณิชยการ จะมี
มุมมองไม่แตกต่างกัน เรื่องของด้านความสนใจในวิชาชีพ ด้านความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูง ด้าน
อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน ด้านอิทธิพลจากครอบครัวและด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว จะมีมุมมอง
เหมือนกันในเรื่องการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และด้าน
อิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า
ประเภทโรงเรียนที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทคโนโลยี และโรงเรียนพาณิชยการ จะมีมุมมองแนวคิด
แตกต่างกัน ในเรื่องของการเลือกประกอบอาชีพรวมถึงคําแนะนําจากโรงเรียนและครูซึ่งสถานที่หรือสถาบัน
โรงเรียนที่แตกต่างกันครูที่ต่างสถานที่กันจะมีเทคนิคแนวคิดมุมมองในการให้คําแนะนํากับนักเรียนต่างกัน
ไปตามแนวคิดของครูผู้ให้คําแนะนําทําให้นักเรียนเกิดความคิดมุมมองที่แตกต่างกันเน่ืองจากสถานที่ ครูที่
ต่างสถานที่กัน ยกเว้น ด้านความต้องการที่จะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด ด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน และด้าน
อิทธิพลจากครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความต้องการท่ีจะได้รับการศึกษาช้ันสูงสุด 
กลุ่มเพ่ือและครอบครัว ไม่แตกต่างกันเพราะทุกคนจะมีแนวคิดมุมมองในการสร้างอนาคตที่เหมือนกันเพ่ือ
ความสําเร็จสูงสุดของชีวิต เป็นต้น 
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   ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                   จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
แตกต่างกันตามเพศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในสังคมปัจจุบันมี
ฐานะเท่าเทียมกันในแง่ความคิดและอ่ืนๆ เพราะสังคมปัจจุบันผู้หญิงต้องออกมาทํางานนอกบ้านกันส่วน
ใหญ่ จะมีหลักการแนวคิดคล้ายๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               นิสา  สายสังข์ (2547) ได้
ศึกษา ความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพาณิชยการบางนา พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตามประเภทโรงเรียน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาที่ต่างกันจะมี
มุมมองไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเล่าเรียน โปรแกรมการศึกษา เกณฑ์การรับสมัคร ภาพลักษณ์
ของโรงเรียน อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงสวัสดิการและบริการของโรงเรียน เพราะ
สถานที่ที่ต่างกันจะมีการได้รับรู้และสัมผัสในเร่ืองต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยในการเลือก
เข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกันตามเพศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศ
ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีมุมมองคล้ายกันในเรื่องของสถาบันการศึกษา ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการของสถาบันอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี  อินชัยเทพ 
(2539) ได้ศึกษาเรื่อง           การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษานอกโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิธีเรียนทางไกลกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากผลการวิจัยการเปรียบเทียบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามเพศไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี  อินชัยเทพ (2539) ซึ่งมีค่าระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี 
 1. ควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. ควรนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อม การวางแผนรับนักเรียนของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดปราจีนบุรี  ในปีต่อๆ ไป 
 3. ควรศึกษามูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 4. ควรศึกษาระบบการบริหารเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครูสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน                 
2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานและขนาด
โรงเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จํานวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ที่มี           
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .956 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า t - test และค่า F-test  
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก        
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมาก          
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก   
 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน           
มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร ในระดับมาก 
และมีความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียน
การสอน ในระดับมาก   
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 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี
ความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ 
ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมาก   
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม
เพศ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ยกเว้น วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the attitude of teachers 

towards academic administration of the principals under the office of Prachin Buri 
educational service area and 2) to compare the attitude of teachers toward the 
school administration which classified by experiences and school size. The population of 
this research were 359 respondents and the tool used to collect data was a questionnaire 
with a reliability of .956. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s method. 

The findings  were  as  follows : 
1. The research samples were 359 teachers, classified by school size; small 

size consisted of 81 persons (22.60%), medium size consisted of 107 persons 
(29.80%) and large size consisted of 171 persons (47.63%). The samples who had 
working experience more than 27 years were 209 persons (58.21%). 

2. The attitude of teachers towards academic administration of the 
principals under the office of Prachin Buri educational service area, as a whole, were 
at a high level and each aspect from the highest to the lowest was teaching and 
learning activities and instructional supervision respectively. 

3. The comparative analysis showed that the samples who were differences 
in working experience genders and status had no significant differences in the 
attitude, except for educational qualifications and school sizes which had significant 
difference at a level of .05. 
 
คําสําคัญ    
 การบริหารงานด้านวิชาการ   
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ความสําคัญของปัญหา  
 ในทุกประเทศ ยอมรับกันว่าเด็กเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุด ความรู้ ความสามารถ ของเด็ก
จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศได้เป็นอย่างดี เด็กที่เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาดีย่อม
ได้เปรียบในการแข่งขันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและ
เทคโนโลยี ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ  
คนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะเป็นกําลังที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและประเทศชาติ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญของการจัดการศึกษามากขึ้นจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และจากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดให้มีการพัฒนาการศึกษาให้ ปวงชนชาวไทยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540: 14) 
นอกจากน้ีการศึกษายังเป็นกลไกและกระบวนการสําคัญในการอบรม กล่อมเกลาให้บุคลากรของชาติมี
ความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปอยู่
ในสังคมและโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความสําคัญของ
การศึกษาดังกล่าว ทุกประเทศจึงต่างเร่งพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเกิดคุณภาพสูงสุดเพ่ือให้
บุคลากรได้นําพาประเทศชาติให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่าง
ถาวรตลอดไป (กลิ่น สระทองเนียม, 2543: 3)  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระยะเวลาท่ีผ่านมาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า
ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสําเร็จของการขยายการศึกษาเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ขยายพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่ในด้านคุณภาพการศึกษากลับพบว่า กําลังเป็น
จุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทย กล่าวคือในด้านคุณภาพของครูและทรัพยากรท่ีใช้ในการเรียนการสอน
น้ัน พบว่าครูผู้สอนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีคุณภาพตํ่าลงกว่า แต่ก่อน (กรมวิชาการ, 
2542: 5) นอกจากน้ียังพบสภาพปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของประเทศคือ 
 1.  ความครอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาส ปัจจุบันมีเด็กออกจากระบบโรงเรียนโดย
ไม่จบ ช้ันประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 15 หรือประมาณ 4 แสนคน ทั้งๆ ที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ 
กลุ่มเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส คือผู้ยากจนในชนบทห่างไกล ในเมืองใหญ่ และผู้พิการ 
นอกจากน้ียังมีประเด็นความไม่เสมอภาคในโอกาสของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีก เช่น เด็กในจังหวัด
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตํ่ากว่าเด็กในภาคกลาง
และภาคเหนือ ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า ผู้มาจากครอบครัวเกษตรกรเข้าศึกษาได้เพียงร้อยละ 11 
ในขณะที่ร้อยละ 50 มาจากครอบครัวพ่อค้า นักธุรกิจ ทั้งๆ ที่ประชากรกลุ่มน้ีมีเพียงร้อยละ 9 และ
ประชากรเกษตรกรมีถึงร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2544: 4) 
 2.  สภาพปัญหาทางด้านคุณภาพของการจัดการการศึกษาคุณภาพ การศึกษาเป็นประเด็น
วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะมีผู้สําเร็จเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การสร้างความรู้ การมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
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โลกการงาน เช่น การทํางานเป็นทีม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สําหรับการ
เผชิญกับโลกยุคการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ 
นอกจากน้ียังมีปัญหาในเร่ืองความอ่อนด้อยในด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ต่างๆ  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 5) 
 3.  การบริหารและการจัดการ เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุผล         
 4.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา ประเทศไทยลงทุนเพ่ือการศึกษาประมาณ ร้อยละ 4 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งไม่น้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นหรือ
เกาหลี แต่การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยสายบังคับบัญชาหลายระดับ      
การบริหารแบบรวมศูนย์อํานาจที่ส่วนกลาง ทําให้งบประมาณที่จัดสรรไปถึงผู้เรียนน้อย เพราะไป
สิ้นเปลืองอยู่ที่การบริหารงานในระดับต่างๆ โดยไม่จําเป็น นอกจากน้ีการจัดสรรงบประมาณยังไม่
สามารถกระจายไปยังสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมซึ่งนับเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้คุณภาพ
สถานศึกษาแตกต่างกันไปด้วย  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 10) 
   จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า มีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนที่ได้มาตรฐานสูงในระดับสากล เพ่ือให้
สามารถเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง ดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขและร่วมรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนอง
ความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเร็วได้
ดีเท่าที่ควร การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1) 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ในระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้พยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นโดย
ตลอดและมีความเช่ือประการหน่ึงว่าหากการบริหารโรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาที่ดีหรือมี
มาตรฐานแล้วย่อมจะช่วยให้การเรียน การสอน การดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานตามลําดับเช่นเดียวกันในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 280 
โรงเรียน ข้าราชการครู 3,232 คน (สํานักงานเขตการศึกษาปราจีนบุรี, 2549: 4) โดยภาพรวมแล้วผล
การจัดการศึกษายังอยู่ ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2548 ของหน่วยศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาปราจีนบุรี 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2549: 13-14) โรงเรียนที่ได้ทําการประเมินผล 215 โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 3,115 คน พบว่า กลุ่มทักษะภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 73.23 กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 57.41 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ร้อยละ 72.81 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ร้อยละ 
76.23 กลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ ร้อยละ 80.57 และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ ร้อยละ 59.76 จะเห็น
ได้ว่ามีบางกลุ่มประสบการณ์มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่บางกลุ่มประสบการณ์มี
ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ  ตามเกณฑ์ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไว้ 
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 จากปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันนับว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ทั้งน้ี เพราะ
บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ การดําเนินการวางแผนและการจัด
ระบบงาน การบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การนิเทศ                     
การประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น (กรมวิชาการ, 2542: 128) 
 นอกจากความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตาม
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้มีจุดเน้น
ที่สําคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการกําหนด กรอบการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นนโยบาย 4 ประกัน คือประกันโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสเรียน
อย่างทั่วถึงและอยู่ในระบบจนจบช้ันประถมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การประกันคุณภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ความมีมาตรฐานท่ีทัดเทียมกัน 
การประกันความปลอดภัยมุ่งเน้นการดูแลปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจในฐานะที่ผู้วิจัยดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือจะเป็นข้อมูลใน
การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร  โรงเรียนและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ พัฒนา
งานการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีทัศนะ
ต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี   
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน             
ตามประสบการณ์ในการทํางานของครู และขนาดโรงเรียน  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2550  จํานวน 3,454 คน และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967: 886-887) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 359 คน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 81 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 107 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 171 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามทัศนะของครูเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน และการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล  
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหาร
งานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สมมติฐาน เปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนก ประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรียน 
ใช้การวิเคราะห์ทดสอบค่า t-test Independent และค่า F-test และเมื่อพบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียของตัวแปร ใช้วิธีทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s Test)   
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างครูที่ปฏิบัติการสอน จํานวน 359 คน แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ  22.60 ขนาดกลาง จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 และ 
ขนาดใหญ่ จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบการณ์ การทํางาน 27 ปีขึ้นไป จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20  
แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ขนาดกลาง จํานวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.90 และขนาดใหญ่ จํานวน 81คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 และประสบการณ์ในการ
ทํางาน 1-26 ปี  จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80  ขนาดกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และขนาดใหญ่ จํานวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10  
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 เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า การบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวม         
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติ การสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ในระดับมาก   
  เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก         
มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก   
   ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี 
ความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร ในระดับมาก และ
มีความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ การเรียน         
การสอน ในระดับมาก   
 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี
ความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ
การเรียนการสอนในระดับมาก   
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวม ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูที่
ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนมีความคิดในเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมากไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนรวมถึงด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด (2545) ได้ศึกษา
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เรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า            
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
(2542: 31) ได้กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาน้ันเป็น การดําเนินการวางแผนการจัด 
ระบบงานในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลักสามารถบริหารโรงเรียนและพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณภาพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นําที่ดีในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของรัตนศักด์ิ  มณีรัตน์ (2540: 21) ได้กล่าวสรุปว่า บทบาทหน้าที่ของผู้นําเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผู้นําอันเป็นที่คาดหวังของผู้ตามและเป็นที่ต้องการของกลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายและ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติอยู่ในสังคมนั้นๆ ผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะท่ีเป็นผู้นําของโรงเรียนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในโรงเรียนโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทในฐานะ 
ผู้นําทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างงานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชิต  เย็นทรวง (2537) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาค 2 พบว่าครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี ความคิดเห็นการบริหารงาน 
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาวางแผนทางวิชาการ ให้ความสําคัญในเรื่องของการรับฟังความ
คิดเห็นของครู ในการจัดช้ันเรียน จัดครูสอนและจัดตารางการสอนให้เหมาะสมและสัดส่วนเพียงพอ
ต่อเด็ก เพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพ ทางการศึกษาให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการสอน 
และมีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและสภาพของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ  รักษาศิลป์ (2544) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถม ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็น             
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ รักษาศิลป์ (2544) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านการนิเทศการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ถือว่าด้านการนิเทศการเรียนการสอนเป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ซึ่งทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในเร่ืองของการ
จัดระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน รวมถึงการให้ครูไปสังเกตการณ์สอนและการดูงานการสอน
ของครูในโรงเรียนและอ่ืนๆ ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ควรมีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ
เป็นการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเพ่ือเสริมคุณภาพทางการศึกษาและเป็นการเช่ือมสายสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์  พูลสวัสด์ิ (2544) ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการคือ นิเทศการสอน อาจกล่าว ได้ว่า ลักษณะของผู้บริหารท่ีดีต้องมี
วิสัยทัศน์การมองโลกอย่างกว้างไกล ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว รอบคอบทันต่อสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายในการทํางานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ 
สู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กรรักและ
ศรัทธาทั้งต่อตัวผู้บริหารและมีความจงภักดีต่อองค์กร พร้อมใจกันทํางานเพ่ือองค์กร เป็นต้น 
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน          
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันจะมีทัศนะต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มี ประสบการณ์ 
ในการทํางานที่ต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์  ศรีสมบัติ (2540) ได้ศึกษาการปฎิบัติงานด้านงานวิชาการของ 
ผู้บริหารงานประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารงานโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ขนาด
ของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีทัศนะต่อพฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ต่างกัน  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน  ขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่จะมีคนที่ปฏิบัติการสอนแตกต่างกันออกไปซึ่งต่างคนต่างจะมีมุมมอง หลักการแตกต่างกัน 
ซึ่งขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันจะทําให้ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความคิดอ่านแตกต่างกันไปใน
เรื่องของการวัดผลและประเมินผล หลักการแนวทางเทคนิควิธีการในการจัดทําคู่มือ จะมี          
ความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด 
(2545) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งน้ี 
 1. ควรมีการวางระบบการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. ควรมีการจัดครูไปสังเกตการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ 
 3. ควรมีการให้ไปดูงานการสอนของครูในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด 
โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มของ
การเรียนการสอนโดยการต่อยอดขึ้นไปเร่ือยๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป    
2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2553 ของโรงเรียนโชคชัยรังสิต จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความ

เข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย 2) แบบทดสอบความเข้าใจในการฟังและการอ่านของ

เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า  
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี ต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัยมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.00/82.15 
2. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในการฟังและการอ่าน จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป      

2 ภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study of learning outcomes with bilingual 

Aesop tale electronic book on the listening and reading comprehension of preschool 
children. 
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 The subjects of this research were students in kindergarten to 3/4, during 
semester of a year 2010 of the Chokchairangsit school. 30 students of the subjects 
were obtained by random sampling in particular, The instruments were bilingual 
Aesop tale electronic book on the listening and reading Comprehension of preschool 
children and the listening and reading comprehension tests of preschool children. 
The statistics used to analyze data were standard deviation and t-test.  

The results of the research were as follows: 
1. The efficiency of bilingual aesop tale electronic book was 83.00/82.15.  
2. The listening and reading comprehension of student obtained from 

bilingual aesop tale electronic book posttest higher than that of the pre test at the 
.05 level of significance. 
 
คําสําคญั 

การเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา ความเข้าใจในการฟังและการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 หนังสือนิทานสําหรับเด็กเป็นสื่อชนิดหน่ึงที่เข้าถึงเด็กต้ังแต่ก่อนวัยเรียน โดยส่วนใหญ ่     
พ่อ แม่ ญาติ ครูอ่านให้ฟังและให้เด็กดูภาพประกอบ จึงมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในแง่การส่งผ่าน
ความคิดและมุมมองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโลกรอบตัวเด็กผ่านทางกลไกของภาษา และรูปภาพ         การ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นแก่เด็ก เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอันสําคัญย่ิงของ  ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องในการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ และ
สติปัญญา อันประกอบด้วยมีความรู้ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม (เยาวพา  เดชะคุปต์, 2551) 

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงระยะที่มีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภาษา
ของเด็กเกิดจากการที่เด็กได้ฟังและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อ่ืนโดยมีสิ่งเร้า เช่น ดูภาพ ฟังเพลง ดูภาพ 
จากนิทาน เด็กจะสนใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอยากซักถามด้วยคําถามแบบเด็ก ๆ ทําให้
เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น (วิลาวัลย์  โชติเบญจมาภรณ์, 2542) ดังน้ันแนวทางในการส่งเสริม
ภาษา สําหรับเด็ก ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกการพูด ฝึกการฟัง ฝึกการอ่าน ตลอดจนการฝึกให้เด็กช่วยกัน
ลําดับเรื่องราวที่ได้ฟัง เช่น เมื่อเด็กฟังนิทานท่ีครูเล่าแล้วฝึกให้เด็กเล่าเรื่องราวที่ฟัง เปิดโอกาสให้เด็ก
พูด สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมบทบาทสมมุติ
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ประกอบการเล่านิทาน การจัดสภาพแวดล้อม การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ภาษาของเด็ก สิ่งต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ความหมายของคําเรื่องราว
น้ันๆ และสามารถพัฒนาภาษาในการพูดสื่อความหมายกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) 

การจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานนับเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างหน่ึงที่เด็กสนใจ เด็กทุก
คนชอบฟังนิทานโดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 5–6 ปี จะสนใจกับสิ่งภายนอกมากขึ้นมีอารมณ์ขัน     
รักสนุก ชอบฟังนิทานต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกับสัตว์พูดได้ ชอบคําพูดซ้ํา ๆ นิทานจึงเป็นสื่อ
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างสนุกสนาน ช่วยฝึกให้เด็กเป็นผู้รู้จักฟัง มีสมาธิ ช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ทางภาษา (วรรณี  ศิริสุนทร, 2539) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์ ที่จะนําสื่อหนังสือเข้าไปบรรจุอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมการอ่านที่ว่องไวและ
ทันสมัย บทบาทของผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเน้นหนักทางด้านการใฝ่หาความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถ วิธีสอนที่หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างกว้างขวาง มีสิ่งที่น่าสนใจ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมี เดียที่มีทั้งภาพ และเสียง 
แต่ลักษณะการนําเสนอเป็นรูปแบบคล้ายหนังสือจึงเป็นของแปลกใหม่ และมีข้อแตกต่างกับหนังสือ 
ธรรมดาสําหรับในประเทศไทย ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีผู้ใช้   
คํานิยามเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

นิทานอีสปเป็นนิทานที่ให้แง่คิดหลายด้านที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับสัตว์แต่ละชนิดเป็น     
ส่วนใหญ่เพ่ือให้เข้าใจง่าย เด็กจึงให้ความสนใจฟังและต้ังใจฟังมากขึ้นเน่ือเรื่องในนิทานเหมาะสมกับ 
เด็ก เป็นรูปแบบหน่ึงที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดให้กับเด็กได้ เน้ือหาสาระในนิทานที่ม ี
ลักษณะของตัวละคร เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมเด่น แปลก สะดุดตาจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
ต้ังใจฟัง ขณะเดียวกันเด็กจะได้เรียนรู้ภาษา เกิดความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับคํา ความหมายของสิ่ง
ต่างๆ เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ และพัฒนาสู่การเรียนรู้ภาษามากย่ิงขึ้นต่อไป 

การจัดการศึกษาแบบสองภาษา หมายถึง การใช้ภาษาสองภาษาในการสื่อสารหรือจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งได้มีการจัดการการสอนในลักษณะน้ีมานาน โดยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่
ไปกับภาษาอ่ืน ในสหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีโปรแกรม การศึกษาแบบสองภาษาขึ้นให้กับนักเรียนที่มี
ความจํากัดในการใช้ภาษาอังกฤษเน่ืองจากมีภาษาอ่ืนเป็นภาษาแม่ โรงเรียนสองภาษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุธศักราช 2544 
โดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)        
การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กน้ัน ครูผู้สอนควรได้จัดประสบการณ์ที่หลากหลายวิธีใน
อันที่จะกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนได้พัฒนาทักษะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสมต่อไป 
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ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิธีที่จะทําหนังสือนิทานอีสปอิเล็กทรอนิกส์ 2 ภาษาให้
ผู้เรียนสามารถใช้หนังสือเพ่ือการสื่อสารจากการพัฒนา และหารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
สอนเสริมทักษะจินตนาการ การฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย เพ่ือการสื่อสารในเด็กปฐมวัยโดย
หนังสือนิทานอีสปอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นน้ีได้เลือกเน้ือหากําหนดรายละเอียดของเน้ือหาสอดคล้อง 
จุดประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาการคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

 
ปัญหาวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในการฟังและการอ่านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป       

2 ภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป2 ภาษาให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาของเด็กปฐมวัย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)             

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสือนิทานอีสปด้านการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการ
เรียนรู้ด้วยด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาของเด็กปฐมวัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. ขั้นตอนการวิจัย  

3.1 ศึกษารูปแบบนิทานอีสป 2 ภาษาและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา 
3.2 สร้างรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟัง

และการอ่านของเด็กปฐมวัย 
3.3 การประเมินรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจใน

การฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย 
3.4 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

67 

ฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย 
3.5  ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความ
เข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 
ผลการวิจัย 

 ค่าเฉล่ีย (Χ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจใน
การฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่า (t-test) 
 

ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

t Sig. 
N Χ  S.D. N Χ  S.D. 

1. ความเข้าใจในด้านการฟัง 30 3.77 0.85 30 8.37 0.55 12.14 -29.468*  

2. ความเข้าใจในด้านการอ่าน 30 3.70 0.70 30 8.07 0.63 11.77 -25.777*  

รวม 60 7.47 1.55 60 16.44 1.18 23.91 -55.245* .000 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (p < .05 ) 
 

 จากผลการวิเคราะห์ ์ตามตาราง 2 ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย ก่อนการ

ทดลองคิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 7.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.55 และหลังการทดลอง

คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 16.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.18 

 จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดลองการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านก่อนและหลังการทดลองด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานอีสป    

2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) ซึ่งจากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.00 / 82.15 เน่ืองจากการจัดทําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาโดยศึกษาจากผู้เช่ียวชาญอย่างมีระบบ และเด็กปฐมวัยมีความเข้าใจ

ในการฟังและการอ่านสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก เหตุผล ดังน้ี 

1. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในการฟัง และการอ่านเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังนิทานอีสป    

2 ภาษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กปฐมวัยซึ่งทําให้เด็กรับรู้จากการฟังและรู้ความหมายของคําที่ 

ได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับ (เสาวลักษณ์  สมวงษ์, 2545) ทําการวิจัยเก่ียวกับผลของการใช้กิจกรรมการ   

เล่านิทานสองภาษาที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเด็กวัยอนุบาล อายุ 5-6 ปี พบว่า กลุ่ม

ทดลองที่ใช้กิจกรรมการเล่านิทานสองภาษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงปริมาณ ในด้าน

ปริมาณ ด้านความถูกต้องในการใช้ภาษา สูงกว่ากลุ่มควบคุม และความสามารถในการใช้ภาษาไทยใน

ด้านความคล่องและยืดหยุ่นในการใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม รวมท้ังสอดคล้องกับ (จิตราภรณ์    

เตมียกุล, 2531) ทําการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพในการฟังนิทานของเด็ก

ปฐมวัย โดยการใช้รูปภาพและหุ่นมือประกอบ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนการฟังนิทาน โดยใช้

หุ่นมือประกอบมีสมรรถภาพในการฟังสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนการฟังนิทานโดยใช้รูปภาพ

ประกอบ 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ     

(ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์, 2542) ทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์์แบบสื่อประสมเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์สําหรับใช้้ในการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า่ผลที่ได้้จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ด้วย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ์แบบสื่อประสม เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์์เพ่ือการประชาสัมพันธ์์ที่ผู้ ้ วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่่ในระดับพอใช้ รวมทั้งสอดคล้องกับ (Higgins Norman & Hess, Laura, 1998) 

ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านคําศัพท์ เด็กที่ได้รับการ

สอนคําศัพท์เพ่ิมเติมในกลุ่มทดลองสามารถให้ความหมายของคําศัพท์ ในการวัดผลตอนท้าย ในขณะ

ที่ไม่มีเด็กคนใดในกลุ่มควบคุมสามารถให้ความหมายของคําศัพท์ได้ พบว่า มีความแตกต่างเล็กน้อยใน

การเลือกคําศัพท์ของเด็กทั้ง 2 กลุ่ม จํานวนการเลือกตอบคําให้ตรงในกลุ่มควบคุมและในกลุ่มทดลอง 

แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านคําศัพท์น้ันมีประสิทธิ ภาพซึ่งอยู่ใน

ระดับพอใช้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

69 

3. ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานอีสป 2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจใน

การฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการเรียนรู้ความเข้าใจในการฟังและการอ่านของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งน้ี

เน่ืองจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฟังและการอ่านและ

ภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจน จึงทําให้เด็กสนใจมากขึ้นและทําให้เด็กเกิดความเข้าใจในการฟังและการ

อ่านเพ่ิมมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาคะแนนความเข้าใจในการฟังและการอ่านที่ได้มาแล้ว ดังน้ันผลคะแนนเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา ของเด็กปฐมวัย แสดงให้เห็นว่าของเด็กปฐมวัยมีความ
เข้าใจในการฟังและการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานอีสป 2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการฟัง 
และการอ่านของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ในการจัดการเรียน ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ หู

ฟัง เพ่ือนํามาใช้ได้สะดวกเหมาะสมในทุก ๆครั้งและนํามาใช้ในคร้ังต่อไป และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาใน

การเรียนรู้ ที่อาจจะส่งผลไปถึงความต้ังใจในการเรียนรู้และความสนใจ 

2. ไม่ควรจํากัดในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจในการ

เรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก และเพ่ือศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยประชากรที่ใช้คือ ครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2553 จํานวน 103 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนจํานวนทั้งสิ้น 
229 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความ
เหมาะสมมากที ่ส ุด  รองลงมา  คือ  ด้านการมีอ ิทธิพลอย่างมีอ ุดมการณ์ ด้านการกระตุ ้น        
ทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลําดับ และความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ      
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร ตามลําดับ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.870                
ที่นัยสําคัญทางสถิติ .01 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the characteristics of 
transformational leadership and educational administration according to the form of 
School-Based Management (SBM) of school under the jurisdiction of Nakhon Nayok 
office of Education Service and to study the relationship between transformational 
leadership and educational administration according to the form of School-Based 
Management (SBM). The population were 229 teachers from 103 schools under the 
jurisdiction of the Nakhon Nayok office of Education Service in academic year 2010. 
Statistical data analysis consisted of mean, percentage, standard deviation and 
correlation coefficient.  
  The finding   was as follows: 
  1. The opinion of teachers on transformation leadership of administrators was 
appropriate at high level. The appropriate of each aspect, from high level to low level was 
as follows: self motivation, dominant societies, intellectual stimulation, and receptiveness 
of the individual. The opinion of teachers on educational administration according to the 
form of School-Based Management (SBM) was overall appropriate at high level. 
Considering each aspect, it was found that the general administration had the highest 
appropriation and followed by academic, budget, and management, respectively.  
 2. The relationship between transformational leadership and educational 
administration according to the form of School-Based Management (SBM) was positively 
related. The correlation coefficient coefficient was 0.870 with statistical significance at the 
.01 level. 
 
คําสําคญั 
  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเช่ืองโยงความรู้ ทักษะ
และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว 
จึงจําเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
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และเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสําคัญ ที่สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้ คือ คุณภาพของคน (ดําริ  บุญชู, 2545: 2-7)  
 ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย สังเกตเห็นว่าปัจจุบันทุกคนต่ืนตัวกันมาก ทั้งผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนและสังคม โดยมากจะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง
ทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู และลงไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมกับสากล 
แต่ในส่วนที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและนับว่าสําคัญ ซึ่งได้แก่ คุณภาพของผู้นํา (สมชาย  
เทพแสง, 2546: 11-16) ซึ่งสอดคล้องกับ สุพจน์  นาสมบัติ (2547: 2-3) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารยุคใหม่    
ยุคโลกาภิวัตน์ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงและทํางานให้
สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ  
 การมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุผลสําเร็จ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให้ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น 
แม้สถานการณ์ขององค์การมีข้อจํากัดต่างๆ เพียงใด (รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2543: 14) ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลสําหรับผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้นําจะทํา
ให้ผู้ตามเช่ือถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่อง ไว้วางใจ ผู้นํา จะกระตุ้นผู้ตามทํางานได้มากกว่าปกติผู้นํา
สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นปัจเจกบุคคลและองค์การสู่ความสําเร็จ (บัณฑิต  แท่นพิทักษ์, 2545: 14)  
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ได้กลายเป็นประเด็น
ร่วม และเป็นยุทธศาสตร์ที่นํามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนต่างๆ ของโลกแทนการบริหารที่สั่ง
การมาจากต้นสังกัดหรือเรียกว่า การบริหารรูปแบบการควบคุมจากภายนอก (External Control 
Management) (เสาวนิตย์  ชัยมุสิก, 2544: ก) และปัญหาสําคัญของการบริหารการศึกษาในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การรวมอํานาจ ไว้ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพ ในการบริหาร             
ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2543: 101) 
ซึ่งการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมายังประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านความครอบคลุม ความเสมอ
ภาคในการเข้ารับการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอสําหรับ
ปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งน้ีมีสาเหตุสําคัญเน่ืองมาจากการศึกษาไทย มี
การบริหารแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทําให้สถานศึกษาไม่มีอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งมี
สมุทร  ชํานาญ (2546: 47-52 ) ได้ศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย แต่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปัจจุบันยังไม่
ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดนําเสนอรูปแบบการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับบริบท 
ของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาที่สําคัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นภารกิจของผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการบริหารโรงเรียนในบางส่วนมีความไม่พอใจของผู้เก่ียวข้องกับ
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ระบบการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ และการบริหารสถานศึกษาไม่มีการผลักดันให้เกิดนโยบายที่
ชัดเจนและต่อเน่ือง ซึ่งการศึกษาที่กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นศูนย์กลาง 
โรงเรียนจะมีอํานาจ อิสระ คล่องตัวในการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน และการแสดงภาระงานที่ตรวจสอบได้ของโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน    
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก เพ่ือเป็นข้อมูล ในการส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับลักษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน            
เป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก อยู่ในระดับสูง 
 2. การบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานและลักษณะของภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลง 
กับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 2. สังเคราะห์แนวคิดเพ่ือนํามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  
 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบการโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 4. ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่านเพ่ือทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Index of 
Objective Congruence: IOC)  
 5. ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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(∝ Coefficient) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 และค่าสัมประสิทธ์
ความเช่ือมั่นรายด้านดังน้ี 
  6.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
   6.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
   6.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
   6.1.4 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .84 
  6.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
   6.2.1 ด้านวิชาการ ความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
   6.2.2 ด้านงบประมาณ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.2.4 ด้านการบริหารทั่วไป ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
 7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา          
ในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
พบว่า ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง (มีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 500-1,499 คน) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมาเป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์ในการสอนสูงกว่า 20 ปี สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม    
มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละด้าน ดังน้ี  
   ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา 
คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจ ค่านิยมอุดมคติของการบริหารงานการบริหารงานของ
ผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีแผนนโยบายในการพัฒนาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และ ผู้บริหารแสดงถึงความเช่ือมั่นในตนเองในการทํางาน ตามลําดับ  
   ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทํางานให้สําเร็จตามที่กําหนด 
มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร อุทิศตนเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ร่วมงานในการทํางานผู้บริหาร มีเป้าหมาย
ในการทํางานที่ชัดเจน ผู้บริหารมีการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และ 
ผู้บริหารมีการเสริมแรงให้บุคลากรกระตือรือร้นอยู่เสมอ ตามลําดับ  
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  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า ผู้บริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาของงาน ผู้บริหารกระตุ้นให้มีวิธีการใหม่ๆ  
มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารให้กําลังใจในการคิดแก้ปัญหา
การทํางาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอแนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาการทํางาน และ
ผู้บริหารสนับสนุนในการใช้ข้อมูล หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทํางาน และ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ  
  ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง มีความเหมาะสมสูงสุด 
รองลงมา คือ ผู้บริหารให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการร่วมทํางาน ผู้บริหารให้โอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามความต้องการ ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และผู้บริหาร
เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ช้ีแนะ การทํางานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ตามลําดับ  
 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละด้าน ดังน้ี  
  ด้านวิชาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ
ผู้บริหารได้ดําเนินการให้มีการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้บริหารจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับการส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้บริหาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน การกําหนดจุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
และหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ตามลําดับ  
  ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า 
ผู้บริหาร ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน ที่กําหนด มีความเหมาะสม
สูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร บริหารจัดการงบประมาณบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติการ โครงการ
และงานต่างๆ ผู้บริหารบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหาร          
มีการจัดระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร
บริหารจัดการวางแผนการเงินของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และผู้บริหารจัดให้มีการรายงานผลการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ตามลําดับ  
  ด้านการบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบว่า ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีความเหมาะสมสูงสุด 
รองลงมา ผู้บริหารจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าพเจ้ามีความสามารถในการพัฒนา การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร มีนโยบายเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน สถานศึกษาสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที ่ การสอนเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา และ 
ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าพเจ้าปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามลําดับ  
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  ด้านการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร ดูแล บํารุงรักษาใช้
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ กําหนด ผู้บริหาร
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสามารถสนับสนุนงานด้านอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนการบริหารและแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และผู้บริหาร 
นําผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ  
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  
   ด้านวิชาการ พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหารการศึกษาใน
รูปแบบ SBM ด้านวิชาการในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   ด้านงบประมาณ พบว่าภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงในทุกด้านกับการบร ิหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านงบประมาณในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
   ด้านบริหารงานบุคคล พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   ด้านการบริหารทั ่วไป พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับอรุณ  รักธรรม (2532: 187) ที่กล่าวถึง
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ผู้นําคือผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่จะต้องพึงกระทําต่อคนในกลุ่ม
อํานวยการ การประสานงานอันเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลง 
การสรรหากลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ให้ดําเนินไปด้วยดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความเหมาะสมมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาสอดคล้องกับการศึกษาของเดวิส (Davis, 1982: 124) 
ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นําเป็นความสามารถในการชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้อ่ืนดําเนินการไปตามเป้าหมาย
ขององค์การได้ และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพัฒน์  บุญรัตน์พันธ์ 
(อ้างถึงในธเนศ  ขําเกิด, 2544: 17) มีความเห็นเก่ียวกับ “ผู้นํา” คือบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีเด่น มี
ความสามารถพิเศษในกลุ่มชนบท หรือท้องถิ่นในขณะเดียวกันสมาชิกในกลุ่มมีความผูกพันและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน จะมีสถานการณ์หน่ึงเกิดขึ้นและจะทําเกิดผู้นําตามแบบผู้ตาม ซึ่งทําให้ผู้ที่มี
บุคลิกภาพดีเด่น มีความรู้ ความสามารถกลายเป็นผู้นําภายในกลุ่มน้ัน ลักษณะเช่นน้ีเป็นการมองผู้นํา
ในแง่ของสถานการณ์และบุคลิกภาพ 
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 ผลการสอบถามเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา พบว่า                  
มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย          
จะเกรง (2551: 30) ที่สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาไว้ว่า 
เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละ
สถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วิชาการและการ
บริหารทั่วไป โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งในการบริหารจัดการจะ
มีความสอดคล้องกับกรมสามัญศึกษา (2544: 9) ให้ความหมายว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาคือแนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ที่มุ่งให้การศึกษาเป็นองค์กรหลัก ในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency& Effectiveness School) ภายใต้กรอบของกฎหมาย   ที่กําหนด 
โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของ
สถานศึกษาและร่วมมือดําเนินการ ทั้งวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป            
โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็น
สําคัญภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 
การบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.870 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นํา สามารถสร้างอิทธิพล
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรในสถานศึกษาโดยสามารถบริหารให้เกิดประสิทธิภาพของงาน
ที่สูงขึ้นกว่าที่คาดหวัง ทั้งน้ียังสามารถพัฒนาปัจจัยต่างๆ เพ่ือนําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น 
ซึ่งได้ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของการบริการการศึกษา โดยผู้บริหารมีอิทธิพลและอุดมการณ์ 
ในการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสามารถในการทํางาน และคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
เพื่อการบริหารการศึกษาในรูปแบบ School Based Management ให้มีประสิทธิภาพจากการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้เกิด
สอดคล้องกับการศึกษาของวีระวัฒน์  อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย  หาญกล้า (2546: 17-19) ได้กล่าวว่า 
การปรับปรุงโรงเรียนต้องเกิดจากความคิดของผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะทําให้เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่
กับภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษานั้นผู้บริหาร 
และผลการวิจัยของธเนศ  ขําเกิด (2544: 151) ยังได้กล่าวไว้ว่าในประเด็นเดียวกันอีกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียนได้ประสบผลสําเร็จ จะต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ การเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเง่ือนไขความสําเร็จที่สําคัญประการหน่ึง ที่จะส่งเสริมให้การบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สําเร็จหรือไม่คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาใน
รูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกครั้งน้ี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ควรให้ความสนใจเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาเน่ืองจากเป็น
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2. ควรมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครูเป็นผู้ร่วมเสนอนโยบายในการปฏิบัติงาน 
และการวางแผนของโรงเรียน ไม่ใช่แต่ให้ผู้บริหารจัดการเพียงผู้เดียว 
 3. ผู้บริหารควรสร้างขวัญกําลังใจแก่ครู เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน 
นําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร 
 4. ครูควรตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ให้มีคุณภาพสูงขึ้นถึง
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาที่ใช้รูปแบบในการพัฒนาต่าง ๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดการภายในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ควรมีการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกับคุณภาพของผู้เรียน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรก

ดนตรีบรรเลงคลาสสิก และศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลง
คลาสสิกที่มีต่อจินตนาการของเด็กปฐมวัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ปทุมธานี จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบจินตนาการ 2) แผนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 3) ดนตรีบรรเลงคลาสสิก 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังเรียนจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดย
สอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study of project–based experience 

arrangement of classical instrument music for development of the imagination of 
preschool children and 2) to study the effects of project–based experiences 
arrangement of classical instrument music for development of the imagination of 
preschool children.  

The subjects of this research were 30 students of kindergarten 3/4, first 
semester year 2010 in the Tessabantaklong 1 School, Pathum Thani selected by simple 
random sampling. The instrument of this research were Imagination tests., project–
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based experiences arrangement plans of classical Instrument music for development 
the imagination of preschool children, and classical instrument music. The statistics 
used to analyze data were mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

The results was found that the post test scores from project–based 
experiences arrangement of classical instrument music for development of the 
imagination of preschool children were significantly higher than pre test scores at the 
level of .05. 
 
คําสําคญั 

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  ดนตรีบรรเลงคลาสสิก  จินตนาการ  ปฐมวัย 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

การศึกษาปฐมวัย ถือเป็นการศึกษาที่ให้แก่วัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ เป็นรากฐานในการ
เตรียมความพร้อมเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตและเป็นพ้ืนฐานสําหรับวัยต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้
กล่าวถึง ช่วงอายุของเด็กปฐมวัย คือ เด็กอายุต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่พัฒนาการ
เจริญอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเฉพาะในด้าน
สติปัญญา ประกอบด้วยการคิด การรับรู้ ความจํา คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ และประสาทสัมผัส (ภรณี 
คุรุรัตนะ, 2540) ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2546) 

จินตนาการ เป็น การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ จินตนาการเป็นกระบวนการก่อรูปขึ้นใน
สํานึก โดยแรงขับจากจิตใจ ซึ่งรูปลักษณ์ที่สร้างจินตนาการนั้นอาจเหมือน แตกต่าง หรือพิสดาร
ไปจากสิ่งที่เคยเห็นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นได้ แหล่งที่มาของจินตนาการอาจเกิดจากการ
กระตุ้นของประสบการณ์ภายนอกหรือจากการกระตุ้นของอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สะสม
อยู่ภายใน (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์, 2543) 

โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก บรรดา พ่อ แม่ ครู พ่ีเลี้ยง ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กมักจะ
เห็นเด็กเล็กทุกคนพูดกับตนเอง เด็กเล็กบางคนสนทนากับตนเอง บ่อยคร้ังย่ิงกว่ากับบุคคลอ่ืน 
นักจิตวิทยาได้พบว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 ขวบ ใช้เวลาต้ังแต่ 20-60% ของเวลาพูดในแต่ละวันพูด 
พึมพํากับตนเอง ซึ่งอากัปกิริยาเช่นน้ีผู้ใหญ่มักคิดว่าเป็นนิสัยที่ไม่มีความหมายใดๆ และเป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการไร้เสถียรภาพทางอารมณ์ ดังน้ัน ผู้ใหญ่หลายคนจึงห้ามปรามมิให้เด็กเล็ก "เพ้อเจ้อ" 
หรือ รําพึงรําพันใดๆ แต่ ณ วันน้ีนักจิตวิทยาได้วิจัยพบว่านิสัยการปรารภกับตนเองเป็นพฤติกรรมที่
จําเป็นสําหรับเด็กที่กําลังมีพัฒนาการของสมอง ดังน้ัน การเข้าใจพฤติกรรมลักษณะน้ีเป็นอย่างดีจะ
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเด็กในอนาคต นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ช่ือ Lev S. Vygotsky คือบุคคลแรกของ
โลกที่ได้ตระหนักใน ความจริงน้ีแต่ผลงานของเขาถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของ Stalin ประณามและ
ห้ามเผยแพร่ นอกจากเหตุผลทางการเมืองแล้ว เหตุผลด้านวิชาการก็มีส่วนในการทําให้ช่ือของ 
Vygotsky เป็นที่ยอมรับช้าอีกด้วย เพราะนักจิตวิทยายุคน้ันยึดมั่นในคําสอนของซิกมัน ฟรอยด์ แต่ ณ 
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วันน้ีนักจิตวิทยาได้วิจัยพบว่านิสัยการปรารภกับตนเองเป็นพฤติกรรมที่จําเป็นสําหรับเด็กที่กําลังมี
พัฒนาการของสมอง ดังน้ัน การเข้าใจพฤติกรรมลักษณะน้ีเป็นอย่างดีจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเด็กใน
อนาคต (หัสยา  คลัมเล็ก, 2551) นอกจากน้ี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกยัง
สนับสนุนความคิดฝันของมนุษย์ว่า “ความคิดฝัน หรือจินตนาการมีความสําคัญกว่าความรู้หรือ
ข้อมูล” เสียอีก เพราะความรู้ ข้อมูลมีการศึกษากระบวนการคิดของบุคคลจะยังคงอยู่ แม้ความรู้
ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไป และสามารถนําไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาได้ เพราะบุคคลที่มีจินตนาการจะกล้าคิด 
กล้าฝัน และบ่อยครั้งที่ดูเหมือนฝันจะเป็นไปได้ยาก หรือมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้ และบุคคล     
ผู้กล้าฝันไม่เพียงแต่ฝัน แต่ลงมือทําทดลองคร้ังแล้วคร้ังเล่า แม้จะใช้เวลานานหลายปี อาจประสบ
ความล้มเหลว แต่ยังคงมีความอดทนอุตสาหะ พากเพียร มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกเร่งด่วน และ    
ต่ืนตาต่ืนใจกับการรอฝันอย่างมีความหวัง เป็นนักสู้กล้าฝ่าฟัน ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ปัญหาหรือ
อุปสรรค ไม่เป็นตัวมายา หรือสิ่งหลอก ลวง ให้ตกหลุมพราง  แต่จะยังคงมุ่งหน้าก้าวเดินต่อไป จนพบ
ความสําเร็จเป็นรางวัลของผู้ชนะในที่สุด (อารีย์  พันธ์มณี, 2551) 

ในการสอนปฐมวัยน้ัน ได้มีนักการศึกษาแนะนํานวัตกรรมการสอนไว้หลายรูปแบบ       
การสอนแบบโครงการเป็นนวัตกรรมการสอนหน่ึงที่เหมาะสมกับการสอนปฐมวัย การสอนแบบ
โครงการหรือแบบโครงงาน  (Project Approach) คือ วงการศึกษาของไทยใช้คําที่แตกต่างกันใช้ 
“การสอนแบบโครงการ” ในระดับปฐมวัยศึกษาหรือระดับอนุบาลศึกษา และใช้ “การสอนแบบ
โครงงาน” ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การสอนดังกล่าวเป็นวิธีการหน่ึงในหลายวิธีที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมและการเรียนรู้ที่มีความหมายเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของเด็กปฐมวัย  

การสอนแบบโครงการ ที่ได้ให้โอกาสเด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในหัว
เรื่องที่เด็กสนใจ มีค่าต่อการเรียนรู้ การสืบค้นอาจทําโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ หรือเด็กทั้งช้ันร่วมกันหรือ
อาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหน่ึง เพ่ือหาคําตอบจากคําถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพ่ือนหรือร่วมกัน
คิดกับครูและทําให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมาทั้งน้ีหัวเรื่องที่นํามาสืบค้นมักจะมีความหมาย ต่อตัว
เด็กเช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัยได้หลากหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับครูและสถานศึกษาที่นําไปใช้หรือบูรณาการเนื้อหาเก่ียวกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งภาษา ในขณะทําโครงการได้อีกด้วย (พัชรี  ผลโยธิน, 2551) 

นอกจากการสอนแบบโครงการและวิธีการสอนอ่ืน ๆนักการศึกษายังได้สนใจที่จะนําเทคนิค
อ่ืน ๆ เข้ามาประกอบการสอนในการพัฒนาเด็ก การเปิดเพลงหรือเสียงดนตรีให้เด็กฟังทําให้เขาได้
แยกแยะเสียงเครื่องดนตรี เครื่องตี เครื่องเป่า ซึ่งเป็นเรื่องของศิลปะในการใช้สมองซีกขวา และยังได้
สังเกตความถี่ความห่างของจังหวะเพลง ซึ่งเป็นเรื่องในของการคํานวณในสมองซีกซ้าย ในการฟัง
ดนตรีเป็นการพัฒนาทางจิต (Hammond and others, 1967 อ้างถึงในณรุทธ์ิ  สุทธจิตต์, 2541)  
ดนตรีนับว่าเป็นบทบาทสําคัญกับเด็กวัยน้ี  ดังจะเห็นได้ว่าเวลาให้เด็กนอน บิดาหรือมารดามักร้อง
เพลงกล่อม เด็กอายุ 2 ปี ชอบทดลองว่ารํามะนาหรือระนาดมีเสียงอย่างไร เมื่อผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้
เด็กสัมผัสกับเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่าสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนควรมีกิจกรรม
เก่ียวข้องกับดนตรีสําหรับเด็กเสมอ จึงเห็นได้ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเด็กวัยน้ี (ณรุทธ์ิ          
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สุทธจิตต์, 2541) และจากวิจัยด้านการสอนโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิก ผลการวิจัยพบว่า
เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบดนตรีคลาสสิกมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กทํากิจกรรม
ศิลปะแบบปกติ (สุวรรณา  ก้อนทอง, 2547) 

จากที่มาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าดนตรีบรรเลงคลาสสิกที่
นํามาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถด้านจินตนาการน้ันเป็น การเปิดโอกาสให้เด็กได้
ทดลองวิธีการใหม่ๆที่ต่างจากแบบเดิมในการเสริมสร้างจินตนาการให้เพ่ิมมากขึ้นโดยการใช้ดนตรี
บรรเลงคลาสสิกแบบ ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูปฐมวัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การสอดแทรก
ดนตรีบรรเลงคลาสสิกในการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพ่ือพัฒนาด้านจินตนาการของเด็กปฐมวัย 
จะมีผลต่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
และส่งเสริมจินตนาการของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

เด็กปฐมวัยมีจนิตนาการหลังเรียนจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการสอดแทรกดนตรี
บรรเลงคลาสสกิสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือ
พัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลง
คลาสสิกที่มีต่อจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิก และเพ่ือศึกษาผลของ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็ก
ปฐมวัย โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบจินตนาการจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรก
ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 2 คะแนนจินตนาการจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลง
คลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

 

 
ผลการวิเคราะห์์ตามตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดย

สอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย ทดสอบก่อนการจัด
ประสบการณ์ คิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวม 18.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.54 ทดสอบคร้ังที่ 1ระหว่าง
การจัดประสบการณ์ คิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวม 19.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.78 ทดสอบคร้ังที่ 2 
ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 28.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
9.37 ทดสอบคร้ังที่ 3 ระหว่างการจัดประสบการณ์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 46.13 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 8.93 คะแนนทดสอบหลังการจัดประสบการณ์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 52.60           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.90 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบด้วยแผนสถิติ แสดงผลคะแนนจินตนาการจากการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

imagine pre

imagine post

imagine

pre

post

POSTTESTTRATE3TRATE2TRATE1PRETEST

Me
an

60

50

40

30

20

10

 
 
 
 

การทดสอบ N 
คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทดสอบก่อน 30 11.00 28.00 18.90 3.54 
ระยะที่ 1 30 11.00 32.00 19.56 5.78 
ระยะที่ 2 30 15.00 53.00 28.06 9.37 
ระยะที่ 3 30 24.00 60.00 46.13 8.93 
ทดสอบหลัง 30 45.00 66.00 52.60 4.90 

คะแนน
ก่อนการ 
ทดลอง 

คะแนน 
การ

ทดสอบ
ครั้งที่ 1 

คะแนน
การ

ทดสอบ
ครั้งที่ 2 

คะแนน
การ

ทดสอบ
ครั้งที่ 3 

คะแนน
หลังการ
ทดสอบ 

 
    50  

40 
    30   

20 
10 

 0

 

 

แผนสถิติที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนจินตนาการจากการทดสอบ 5 ครั้ง 
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จากแผนสถิติที่ 1 นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรี
บรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย ทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์และทดสอบ
ครั้งที่ 1 มีความสูงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนสูงขึ้นจากสองคร้ังแรกอยู่   
ส่วนหน่ึง ทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนสูงจากคร้ังที่ 2 หน่ึงเท่าตัว และคร้ังที่สี่เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 

 
    แผนสถิติกราฟเสน้ตรงแสดงการเปรียบเทียบคะแนนจินตนาการจากการทดสอบ 5 ครั้ง 
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ทดสอบก่อน ระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ทดสอบหลัง

คะแนนจินตนาการ

 
จากแผนสถิติที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรก

ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย ทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์และ
ทดสอบครั้งที่ 1 มีความชันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนความชันสูงขึ้นจาก
สองครั้งแรกอยู่ส่วนหน่ึง ทดสอบคร้ังที่ 3 มีคะแนนความชันจากคร้ังที่ 2 หน่ึงเท่าตัว และคร้ังที่ 4 มี
ความชันเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

87 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจินตนาการ 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนจินตนาการระหว่างการจัดประสบการณ์

แบบโครงการ 
 

แหล่งความ  
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 11044.422 2 5522.211 
82.369 .000 ภายในกลุ่ม 5832.700 87 67.043 

รวม 16877.122 89  
 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลง
คลาสสิกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
จึงใช้วิธีของเชฟเฟ่ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบของความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจินตนาการจากการ

จัดประสบการแบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบของเชฟเฟ่
  

การเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของการ
ทดสอบจินตนาการ X 

 
การทดสอบครั้งที่ 1 

(19.56) 

 
การทดสอบครั้งที่ 2 

(28.06) 

 
การทดสอบครั้งที่ 3 

(46.13) 

การทดสอบคร้ังที่ 1  (19.56) - 8.50* 26.57* 

การทดสอบคร้ังที่ 2  (28.06)    8.50* - 18.07* 
การทดสอบคร้ังที่ 3  (46.13) 26.57* 18.07* - 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (p<.05) 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่แล้วพบว่า การทดสอบคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
แตกต่างกันทุกคู่   แสดงว่า นักเรียนที่เรียนจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรี
บรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย มีผลคะแนนจินตนาการครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 
คะแนนครั้งที่ 3 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และคะแนนจินตนาการคร้ังที่ 3 สูงกว่า
ครั้งที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
ตอนท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบคะแนนจินตนาการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ

โครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจินตนาการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 
 
 
 * ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (p<.05) 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจินตนาการก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนที่เรียนจากการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัยมีผลคะแนน
จินตนาการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์และศึกษาผลของการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  จินตนาการของเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เหตุผล ดังน้ี 

1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิก
เพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย โดยเฉล่ียสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากดนตรีบรรเลงคลาสสิกทําให้เด็กเกิดจินตนาการพลิ้วไหวไปกับดนตรีที่บรรเลง ท่วงทํานองที่   
สื่อถึงอารมณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดประสบการณ์แบบโครงการท่ีเน้นให้เด็กได้สืบค้น และหาข้อเท็จจริง
ด้วยตนเอง เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้คิดนอกกรอบ ทําให้เมื่อได้นําสองสิ่งน้ีมารวมกันทําให้เด็กเกิด
จินตนาการเพ่ิมมากขึ้นน่ันเอง 

2. การจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนา
จินตนาการของเด็กปฐมวัยทําให้จินตนาการสูงขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์ดังที่กล่าวไปแล้ว
ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณา  ก้อนทอง (2547) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิกกับเด็กปฐมวัย      
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ พบว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบดนตรีคลาสสิกมี
ความคดิสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กทํากิจกรรมศิลปะแบบปกติ 

3. ผลจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนา
จินตนาการของเด็กปฐมวัยน้ัน พบว่า เด็กปฐมวัยมีจินตนาการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
โดยแยกตามเกณฑ์ดังน้ี เกณฑ์การต่อเติม ความสมบูรณ์ ภาพที่สร้างขึ้นมาใหม่ การต่อเน่ืองด้วยเส้น  

การทดสอบ N ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 

ก่อนการทดลอง 30 18.90 3.54 
-27.54 

หลังการทดลอง 30 52.60 4.90 
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การต่อเน่ืองที่ทําให้เกิดเร่ืองราว การข้ามเส้นก้ันเขต โดยใช้ช้ินส่วนที่กําหนดให้ นอกกรอบใหญ่    
การข้ามเส้นก้ันอย่างอิสระ โดยไม่ใช้ช้ินส่วนที่กําหนดให้นอกกรอบใหญ่ การแสดงความใกล้ –ไกล 
หรือมิติของภาพ อารมณ์ขัน การคิดแปลกใหม่ไม่ติดตามแบบแผนร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยแบ่ง เป็น 3 ระยะแล้วน้ัน มีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

เมื่อพิจารณาคะแนนจินตนาการที่ได้มาแล้วน้ัน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีช่วงของค่าคะแนนท่ี
กว้าง อาจเน่ืองมาจากลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกันความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน อาจมีจินตนาการท่ี
แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์เดิม ประสบการณ์เดิมที่ต่างกันจึงทําให้คะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมี
ช่วงของคะแนนกว้าง โดยเฉาพะอย่างย่ิงด้านความคิดสร้างสรรค์ที่อาจมีผลต่อจินตนาการได้ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับวรรณา  กรัสพรหม (2546) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการโดยผลปรากฏได้ว่า เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังน้ันผลคะแนนจินตนาการ ของการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรี
บรรเลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกสามารถพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัยได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. ควรศึกษาลักษณะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น ความคิดสร้างสรรค์สูง ส่งผลต่อการเรียน

ที่ทําให้เด็กเกิดจินตนาการที่แตกต่างกันได้ ควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม 
2. การทดลองกลุ่มเดียวอาจเกิดจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการ หรือ ดนตรี ก็เป็นได้ 

ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการกับการจัดประสบการณ์ที่สอดแทรก
ดนตรีบรรเลงคลาสสิกว่ามีผลแตกต่างกันหรือไม่เพ่ือให้เห็นถึงผลท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น 

3. ควรมีการทดลองใช้ดนตรีไทยบรรเลงคลาสสิก เช่น ค้างคาวกินกล้วย ลาวดวงเดือน เป็นต้น 
4. ควรทดลองสอดแทรกดนตรีเป็นระยะ เช่น สอนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดย

สอดแทรกดนตรี และสอนแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้เห็นผลได้
อย่างชัดเจนต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง 

5. ควรมีการศึกษาผลของการได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรี
บรรเลงคลาสสิก จากตัวแปรอ่ืน ๆนอกเหนือจากจินตนาการ เช่น มิติสัมพันธ์ ด้านคณิตศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลักและวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ประเมินข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 12 สมรรถนะ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 203 คน 
 ผลการวิจัย ปรากฏดังน้ี 
 1. ความเหมาะสมของสมรรถนะที่นํามาใช้ประเมินข้าราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 
 2.  องค์ประกอบของสมรรถนะ แบ่งกลุ่มได้เป็น 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1  
ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการทํางานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบที่ 5  ด้านภาษาและ
เทคโนโลยี  องค์ประกอบที่ 6 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง องค์ประกอบที่ 7 ด้านการสื่อสาร 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to study a suitability of and analyse a component of a core 
competency to assess government officer of the Office of the Teacher Civil Service 
and Educational Personnel Commission composing of 12 core competency. A sample 
group used in this study was officer at the Office of the Teacher Civil Service and 
Educational Personnel Commission totally 203 cases. 
 The research was found as follows. 
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 A suitability of a core competency used to assess government officer in 
overall was much in an appropriate level. 
 A component of a core competency was divided into 7 components. They 
were achievement motivation, teamwork, learning ability, analysis and synthesis, 
language and technology, uprightness, and communication.  
 This study suggests that Office of the Teacher Civil Service and Educational 
Personnel Commission should continue to use a core competency above-mentioned 
to assess government officers and conduct a study to assess a core competency in 
every 2-3 years due to rapid change in society and administration of academic and 
salary system. 
 
คําสําคัญ   
 สมรรถนะหลัก   ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ระบบราชการไทยเริ่มต้นจากการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2472 ซึ่งเป็นปีที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 มีผลบังคับใช้ โดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่ง
แบบช้ันยศ ระบบน้ีถูกใช้ในระบบราชการไทยมาเกือบ 50 ปี ต่อมาได้นําระบบการกําหนดตําแหน่ง
ตามงานที่รับผิดชอบ หรือระบบ PC (Position Classification) มาใช้ในปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา
ประมาณ 30 ปี ที่ภาคราชการได้เรียนรู้ถึงข้อดีและข้อจํากัดของระบบน้ี เมื่อปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเปลี่ยนไป การกําหนดตําแหน่งและการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐก็เปลี่ยนไป ดังน้ันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และเง่ือนไขใหม่ที่เข้ามา ภาครัฐจึงได้สืบเสาะ
หาทางเลือกใหม่เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิผลมากกว่าระบบ PC ที่ใช้อยู่ ระบบ
บริหารงานบุคคลแบบใหม่ หรือแบบแท่งน้ีได้นําเอาระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในระบบ
บริหารงานบุคคล เป็นประการสําคัญ 
 สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน              
ในตําแหน่งทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ เพ่ือใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549: 11) ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 2. สมรรถนะทางการบริหาร 
 3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ Job Related Competency 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองค์กร
กลางบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นําเอาระบบ สมรรถนะ
ของสํานักงาน ก.พ. มาใช้ในการบริหารผลงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการด่วน
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ที่สุด ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกจากน้ันยังได้นําสมรรถนะมาใช้ในระบบ
บริหารงานบุคคลในด้านอ่ืน ๆ ด้วย (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 อย่างไรก็ดี แม้แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) จะก่อให้เกิดข้อดีหลาย    
ประการ แต่จําเป็นอย่างย่ิงที่ส่วนราชการจะต้องคํานึงถึงเง่ือนไขหรือข้อจํากัดหลายประการ เช่น 
ก่อนที่จะกําหนดสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรภาครัฐได้ ควรมีการกําหนดสมรรถนะหลักของ             
การบริหารจัดการภาครัฐให้ได้ว่าภาครัฐในอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรให้มีความชัดเจน เหมือนกับการ
วิเคราะห์สมรรถนะหลักในระดับองค์กร เพ่ือมิให้เกิดการกระจายตัวของสมรรถนะของบุคลากรใน
องค์กรภาครัฐ เน่ืองจากต่างคนต่างทํา นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น แม้จะเป็นแบบเงียบก็ตาม โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐน้ันต้องให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) แก่บุคคลในหน่วยงาน เน่ืองจากความเข้าใจของผู้ใช้มีความสําคัญมากต่อ
ความสําเร็จในการนําระบบน้ีมาใช้ ประกอบกับการนําแนวคิดสมรรถนะมาใช้ได้ไม่นาน ขณะที่
ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรม การทํางานของข้าราชการส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับระบบแบบเดิม ซึ่ง
จะส่งผลให้แนวคิดสมรรถนะไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เพราะระบบใหม่น้ี เมื่อมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ไปถึงระดับหน่ึงแล้ว ผู้ที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รับเงินเดือนมากกว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้รับ
เงินเดือนน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ (ศุภชัย ยาวประภาษ, 2548: 65) 
 จะเห็นว่า การนําสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการ ยังเป็นเรื่องใหม่ แม้ ก.พ. เอง ตระหนัก
ในข้อจํากัดทั้งหลาย และได้กําหนดสมรรถนะหลักสําหรับใช้กับบุคลากรในภาครัฐก่อนแล้ว และได้
เสนอแนะให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ กําหนดสมรรถนะหลักขององค์กรขึ้น ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน ก.ค.ศ. มีความเห็นว่า เมื่อ ก.พ. กําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐ
แล้ว สํานักงาน ก.ค.ศ. ควรได้มีการกําหนดสมรรถนะของสํานักงาน ก.ค.ศ. ด้วย สมรรถนะของ
ข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะหลักของ
สํานักงาน ก.ค.ศ. และการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. 
งานวิจัยเรื่องน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ทําให้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. สามารถนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ.  
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ ก.ค.ศ. ควรเป็นอย่างไร 
 2. ควรมีองค์ประกอบของสมรรถนะใดบ้าง ที่เหมาะสมในการนํามาใช้เป็นสมรรถนะ              
ของข้าราชการ ก.ค.ศ. 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. 
 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ.  
วิธดํีาเนนิการวิจัย 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการ รวม 203 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมสมรรถนะหลักเพ่ือ
ใช้ประเมินข้าราชการกรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับสมรรถนะขององค์กรที่นําสมรรถนะมาใช้ 
  3.2 สร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยได้นําคําอธิบายและตัวช้ีวัด
สมรรถนะขององค์กรที่นําสมรรถนะมาใช้ ประกอบกับคํานิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยกําหนด โครงสร้างของ
คําถาม ดังตารางต่อไปน้ี 
  3.3 นําแบบสอบถาม ไปหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา แล้วนําไปทดสอบกับข้าราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ได้ค่าแอลฟา
เท่ากับ  .80   
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักที่เหมาะสมในการนํามาใช้ประเมินข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ค่าสถิติสําหรับข้อมูลพ้ืนฐาน ใช้ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่
 5.2 ความเหมาะสมของสมรรถนะ ใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการคํานวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ t และการ
สกัดองค์ประกอบ วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละของข้อมูลในแต่ละรายการเก่ียวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 30-39 ปี    
มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับ ปริญญาโท ประเภทข้าราชการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ                   
มีตําแหน่งส่วนใหญ่ในระดับชํานาญการและมีประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่ระหว่าง 10-19 ปี   
 2. สมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยภาพรวม สมรรถนะท้ัง 12 สมรรถนะ มีตัวแปรหรือตัวช้ีวัด 57 ตัวแปร มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก เรียงดังน้ี แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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  ตัวแปรที่ความเหมาะสมน้อยที่สุด ระดับปานกลาง 3 ลําดับ ได้แก่ ความสามารถ           
ในการสื่อสารทั้งภาษาท่าทาง สร้างสรรค์การพัฒนาความสามารถด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
อย่างต่อเน่ือง และความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 
  สรุปว่า การวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 1 ได้ กล่าวคือ สมรรถนะของ
ข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีตัวแปร 57 ตัวแปร และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. พบว่า   
ตัวแปร ทั้ง 57 ตัวแปร สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 12  ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2  
ด้านการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน  9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 ด้านภาษาและเทคโนโลยี  
ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7  ด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย         

4. สามารถตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ องค์ประกอบสมรรถนะของข้าราชการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่
ควรนํามาใช้ในการประเมินข้าราชการ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ระดับความเหมาะสมของสมรรถนะ 
  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย               
ทนุพันธ์  หิรัญเรือง (2547: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตการศึกษาที่ 15 พบว่า ค่าเฉล่ีย
สมรรถนะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
  เหตุผลที่สนับสนุนอาจเนื่องมาจากในช่วงต้ังแต่ปี 2542 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกประเภทเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะ 
 2. ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบของสมรรถนะข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวม 7 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เพ่ือพิจารณา
องค์ประกอบในภาพรวม พบว่า สมรรถนะทั้ง 7 องค์ประกอบ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
สํานักงาน ก.พ. ในด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทํางานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง (สํานักงาน ก.พ. 
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2547: 11) สมรรถนะที่เหลืออีก 4 สมรรถนะ จะสอดคล้องกับองค์กรอ่ืนๆ เช่น ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สอดคล้องกับสมรรถนะของสํานักงานศาลยุติธรรม  
  มีข้อน่าสังเกตว่า องค์ประกอบสมรรถนะท้ัง 7 องค์ประกอบ มี 2 สมรรถนะที่ใช้บริหาร
ผลงานในภาคเอกชน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ และการสื่อสาร ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมีภาวะการแข่งขันสูง จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มี
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ดังน้ันจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในการ
ประสานงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัย พบว่า มีตัวแปรของสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ตัวแปรที่ 4, 9, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
53, 54, 55, 56, และ 57 สํานักงาน ก.ค.ศ. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะให้กับข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ีควรใช้สมรรถนะ
ทั้ง 7 องค์ประกอบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ควรศึกษาวิจัยตรวจสอบสมรรถนะทุก 2-3 ปี ทั้งน้ี เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบวิทยฐานะ 
ระบบเงินเดือน เป็นต้น 
 

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สํานักงาน. (2549). การศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะ

หลักทางการบริหาร. อัดสําเนา. 
ทนุพันธ์  หิรญัเรือง. (2547). การศึกษาสมรรถนะในการบรหิารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เขตตรวจราชการที่ 15.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน. (2553). หนังสือที่ ศธ 0201.4/1743  เรื่องปรบัปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553. 

ศุภชัย ยาวประภาษ. (2544). การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

การศึกษาประสิทธผิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ  
กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค ์

 
THE STUDY OF EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT IN MANAGING  

THE ELDERLY CASH ALLOWANCE: A CASE STUDY OF NAKORNSAWAN PROVINCE 
 

ณัฐธยาน์  ระโส   วรพิทย์  มีมาก   และประพีร์  อภิชาติสกล 
Nuttaya  Raso,   Worapit  Meemak,  and  Prapee  Abhichartsakol 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 ประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน    
116 คน และประชาชนในเขตนครสวรรค์จากการสุ่มตัวอย่าง จํานวน779 คนรวมท้ังสิ้น 895        
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษามีดังน้ีคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ มีประสิทธิผลใน
การดําเนินงานโดยรวมค่อนข้างสูง โดยประชาชนสามารถแยกแยะผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนในระดับที่สูง 
ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจในการจัดการด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ในระดับหน่ึง แต่ยังมีความพึงพอใจน้อยในเรื่องความล่าช้าในการ
แก้ไขปัญหา 
 ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการเบี้ยยังชีพ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และนโยบายการบริหารงานเบี้ยยังชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล              
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล การดําเนินงานจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ น้ันมีน้อย ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ได้สะท้อน
ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ดังน้ี 1) การ
ให้บริการและการประชาสัมพันธ์น้ันยังไม่ค่อยทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 2) บางโครงการที่สร้างความเดือดร้อน
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ให้กับประชาชนพอสมควร 3) การดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า รวมท้ังใน
บางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังการร้องเรียน 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the operational effectiveness of 
The Nakornsawan Provincial Local government in managing the elderly cash 
allowance; 2) to analyze the factors relating to the operational effectiveness of The 
Nakornsawan Provincial Local government in managing the elderly cash allowance; 
and 3) to study the problems and obstacles in operational of Nakornsawan Provincial 
Local government in managing the elderly cash allowance. 
 The methods used in this study are questionnaires distributed to 779 local 
people and 116 officers in The Nakornsawan Provincial Local government.  
 The finding of this research were as follows: The total number is 895 
samples. The Nakornsawan Provincial Local government had overall effectiveness at 
high level. Most of the people of Nakornsawan province could distinguish between 
The Nakornsawan Provincial Local government and other organizations’ work and 
successfully responded to the peoples’ requirements at high level. Most all of the 
local people’s satisfaction in each project operational of The Nakornsawan Provincial 
Local government in managing the elderly cash allowance was at moderate level, 
While the delay of problem solving was at low level.  
 The factors positively relating to the operational effectiveness in managing 
the elderly cash allowance were organization structure, organization environment, 
employee characteristic and policy administration. 
 There were problems and obstacles in operational of The Nakornsawan 
Provincial Local government. The problems expressed by local people in the 
operational of The Nakornsawan Provincial Local government were 1) Lack of service 
and public relation in some area, 2) Some projects cased a trouble to local people 
and 3) a delay in the problem solving process. 
 
คําสําคัญ   
 ประสิทธิผล    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เบ้ียยังชีพ     ผู้สูงอายุ 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ปัจจุบัน รัฐบาลได้กําหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น
ยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ   
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไว้แล้ว การที่รัฐ ต้องกําหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็น
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ทางการน้ัน เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ประเทศไทยกําลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ของประชากรสูงอายุ (อายุ 
60 ปีและมากกว่า) การประมาณการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยองค์การสหประชาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทยทั้งหมดในปี 
พ.ศ. 2523 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพ่ิมขึ้น
เป็นประมาณร้อยละ 770 ในปี พ.ศ. 2593 
 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 ในระยะแรกอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3-5 คน คนละ 200 บาท
ต่อเดือน ต่อมาบริการเบ้ียยังชีพได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ โดยในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ิมเติมอีก 100 บาท เป็น 300 บาท ต่อคนต่อเดือน 
ระยะแรกของการดําเนินการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งได้มอบหมาย
ให้สํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน เมื่อ   
กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้าไปรวมอยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2536 
ส่งผลให้การบริการดังกล่าวถูกโอนงานไปให้แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้ดูแลร่วมกับ               
กรมประชาสงเคราะห์ 

 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการเบ้ียยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการโดยท้องถิ่น โดยต้องการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นจัดการปัญหาของ
ตนเอง แต่ในกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้น พบปัญหาและอุปสรรคภายใต้การดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ หลายด้าน  
 แม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีความพร้อมระดับหน่ึงในการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
แต่ในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังพบปัญหาในการดําเนินงาน
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับแตกต่าง
กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความตระหนักถึงความสําคัญด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้บริหารโครงการ รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนบุคลากร และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น แม้มี
องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลบางแห่งสามารถจัดสรรเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่รอ
ขึ้นทะเบียนได้ โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากเป็นการวัดประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพแล้ว 
ยังเป็นการแสวงหาคําตอบถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ที่มุ่งสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาวต่อไปด้วย โดยจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็น
ภูมิลําเนาของผู้ศึกษา และเห็นว่ามีความหลากหลายทางสังคม เช่นการประกอบอาชีพ และการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีความแตกต่างของสังคมชนบทและสังคมเมืองในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งผล
การศึกษาวิจัยที่ได้รับ คงจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี 
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โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                    
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ คืออะไร 
 3. สิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น           
ที่เข้ามาบริหารจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2) ข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ             
การจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และ 3) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) นักการเมืองท้องถิ่น            
2) ข้าราชการท้องถิ่น และ 3) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพ 
 เน่ืองจากประชากรในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 มีจํานวนน้อยจึงทําการศึกษาทั้งประชากร
โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพจะสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane            
ผลจากการสุ่มตัวอย่างจํานวนผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 24 แห่ง จากสูตรของ 
Yamane ได้ผู้สูงอายุ รวม 779 ราย แห่งละ 32 ราย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  สร้างเครื่องมือ               
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เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ นําเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา และ
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามผู้เช่ียวชาญ  แล้วนําเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง หาความเช่ือมั่น โดยพิจารณาจากความเข้าใจใน
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการทดสอบหาความเช่ือมั่น แล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ปรับปรุงให้ถูกต้อง
และเหมาะสม แล้วจัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือนําไปใช้ 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 4.1 นําแบบสอบถามไปประสานงานกับนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นที่
รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และผู้เข้ารับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามโดยผู้วิจัยนําไปส่งและรับด้วยตนเอง 
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สําหรับ
อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ประสิทธิผลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
 5.3 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ            
t-test สถิติ ANOVA  และ Regression  
 
ผลการวิจัย 
    1. สมมุติฐานที่ 1 การจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์มีประสิทธิผลสูง จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า โครงสร้างขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงาน                   
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1 ที่ว่า โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลมีประสิทธิผลสูง 
 2. สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ 
แตกต่างกันจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรที่มี ช่วงอายุ การศึกษา 
ตําแหน่ง อายุราชการ และประสบการณ์การทํางาน เงินเดือน มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการ
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บริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 2 ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นว่า  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ 
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มี เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาที่ได้รับเบ้ียยังชีพ หน่วยงานที่เข้ารับเบ้ียยังชีพ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงาน
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ี 2 
ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นว่า เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ 
 3. สมมุติฐานที่ 3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
เ บ้ียยังชีพมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
การทดสอบสมมุติฐานพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ีย
ยังชีพมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิผลของการจัดการเบี้ยยังชีพ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 3   
 4. สมมุติฐานที่ 4 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (Y) คือ ปัจจัยด้านด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(X1) ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (X2) ด้านนโยบายการบริหารจัดการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (X3) และ ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (X4) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 น้ี 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (Y) ได้ร้อยละ 80.70 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. อภิปรายผลเก่ียวข้องกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
  การอภิปรายความคิดเห็น ผู้วิจัยได้นํามาอภิปราย คือ เห็นด้วยมากที่สุด  และเห็นด้วย
น้อยที่สุด โดยจําแนกได้ดังน้ี 
  1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเบ้ียยังชีพ 
    1.1.1 ด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของด้านโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากท้ัง 5 ข้อ คือ มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับผู้สูงอายุและประชาคม
หมู่บ้าน อธิบายได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน รวมท้ังมีการติดต่อกับประชาคมหมู่บ้าน และติดต่อกับผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่
โดยตรงเพ่ือการขอความร่วมมือและแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเบ้ียยังชีพให้ทราบถึง
ระเบียบการด้านเบ้ียยังชีพ และเพ่ือรับทราบความต้องการของประชาชน  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อธิบายได้ว่า ในการปฏิบัติงานด้านเบ้ีย   
ยังชีพผู้สูงอายุจะมีการแบ่งอํานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้
บุคลากรรับผิดชอบ บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน จะรับทราบถึงสภาพปัญหา หรือรับทราบความต้องการ
ของผู้สูงอายุ เมื่อรับทราบปัญหา จึงนํามาเสนอแนวทางการแก้ไข ทําให้เกิดการส่วนร่วมในการทํางาน 
เมื่อผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น จึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   
   1.1.2 ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นของ
ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานเป็นอย่างดี อธิบายได้ว่าผู้บังคับบัญชาได้
มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพราะ
บางปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้ามีการตัดสินใจช้า และไม่รีบดําเนินการแก้ไข                  
จะส่งผลต่อการดําเนินงานในระยะยาว มีความคล่องตัวในการอนุมัติเงินประจํางวดเพ่ือเบิกจ่าย               
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ อธิบายได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องมีการดําเนินงานที่รวดเร็ว มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้บังคับบัญชา มีอํานาจ สั่งการ อนุมัติ ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
โดยไม่รอช้า เพ่ือรับผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุพึงได้ 
   1.1.3 ด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นด้านนโยบาย             
การบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า บุคคลมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ข้อ คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเบ้ียยังชีพให้
ผู้สูงอายุได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบข่าวสาร หรือรับทราบสิทธิประโยชน์ที่พึง
ได้จากรัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คือเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตาม
ควรอัตภาพ ดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่พึงมี การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุเพ่ือ
เข้ารับเบ้ียยังชีพมีความโปร่งใส อธิบายได้ว่าการคัดเลือกผู้สูงอายุมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ซึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างคัด ไม่มีการ     
เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะมีสิทธิเข้ารับเบ้ียยังชีพตาม
ระเบียบที่กําหนด 
   1.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นด้าน
สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า
บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5  ข้อ คือ ภายในหน่วยงานมีการให้รางวัลพิเศษ
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและลงโทษเม่ือกระทําผิดตามความเหมาะสม อธิบายได้ว่า เพ่ือ
สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้มีการให้รางวัล เพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจในการทํางาน สําหรับบุคลากรท่ีต้ังใจปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็มีการลงโทษบุคลกรที่
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ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎกติกา ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยากาศการทํางานมี
การปรึกษาหารือก่อนทํางานมีความเป็นกันเองระหว่างผู้ร่วมงานและหน่วยงานของมีการเปิดโอกาส
ในการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน สถานที่ไม่คับแคบ ไม่แออัด ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ และเสริมสร้างความสุขในการ
ทํางานและ เงินเดือนที่บุคลกรได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ  
   1.1.5 ด้านประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่าบุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่   
ของหน่วยงานได้รับเบ้ียยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสํารวจ จํานวนผู้สูงอายุอยู่เสมอ            
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้อยู่เสมอ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากนโยบายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือทําให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ทําให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติที่ดี จาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุ  เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ 500 บาท อาจไม่มีความเหมาะสม ควรเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือจัดสรรเบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับมากขึ้น 
  2. ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพ   
   2.1 ด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของด้านโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 5 ข้อ คือหน่วยงานที่ท่านรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการ
งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หน่วยงานมีการรับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุ เพ่ือ
ดําเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ เ พ่ือให้ผู้สูงอายุ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด              
โดยในการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่มีการปรึกษาหารือก่อนทํางาน มีความเป็นกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
ทําให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น หน่วยงานมีการติดต่อแจ้งข่าวสารด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุกับท่าน
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบข่าวสาร จึงมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่
ผู้สูงอายุควรได้รับ แต่ในการดําเนินงานบางคร้ังอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเน่ืองจากอํานาจอนุมัติ      
สั่งการมีเพียงคนเดียว ทําให้การดําเนินงานบางอย่างเกิดความล่าช้า  
   2.2 ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุความคิดเห็นของ                
การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
เบ้ียยังชีพมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความสารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความเช่ียวชาญในด้านนโยบาย จึงสามารถให้
คําแนะนํา และอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการอะลุ่มอล่วยกับผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2552 แต่เมื่อผู้สูงอายุประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานเป็นอย่างดี ขั้นตอนการจ่ายเบ้ียยังชีพไม่ล่าช้า เน่ืองจากมีการกําหนดวันจ่าย
เบ้ียยังชีพในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน โดยวิธีโอนเข้าบัญชี หรือให้ผู้สูงอายุมารับด้วยตนเอง ตามสถานที่
หน่วยงานกําหนด 
   2.3 ด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นของด้านนโยบายการ
บริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดหางบประมาณ       
มาสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบประมาณส่วนกลาง อธิบายได้ว่า เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ    
500 บาท ผู้สูงอายุเห็นว่าน้อยเกินไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดหางบประมาณเองเพ่ือ
เพ่ิมงบประมาณจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเต็มจํานวนไม่เก็บค่าบริการ 
อธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวข้องเป็นไปด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม หรือหักเงินจากเบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงที่สุด 
  2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นของด้านสภาพแวดล้อม
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ ความสะดวกสบายและความเพียงพอของสถานที่
รับเบ้ียยังชีพ หน่วยงาน มีการเตรียมสถานที่ไว้รองรับจํานวนผู้สูงอายุ มีการคัดเลือกสถานท่ีให้
เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทางมารับเบ้ีย โดยจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านตัวแทนชุมชนอยู่เสมอ  
หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อธิบายได้ว่า หน่วยงาน รับฟัง
ความคิดเห็น และความต้องการของผู้สูงอายุ และหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานท่ีท่านรับเบ้ียยังชีพมีภาพพจน์ที่ดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียช่ือเสียง เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือสร้างความใกล้ชิด และ
รับรู้สภาพปัญหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเป็นกันเอง โดยเต็มใจให้บริการมีความ    
อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ 
  2.5 ด้านประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นด้านประสิทธิผล
ของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่าบุคคลมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน
ได้รับเบ้ียยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสํารวจ จํานวนผู้สูงอายุอยู่เสมอ มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้อยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับประโยชน์จากนโยบายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือทําให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ ไ ด้รับ และพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติที่ ดี                
จากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุ           
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ 500 บาท อาจไม่มีความเหมาะสม      
ควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดสรรเบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 1. โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ
กระจายอํานาจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้าง ควร
มีการแบ่งอํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย แต่ละตําแหน่งงาน หากมีส่วนที่
ต้องตัดสินใจ ก็ควรมีการประชุมหารือ เพ่ือหาข้อตกลงเพ่ือทําการตัดสินใจ โดยเน้นการบริหารงาน
และทํางานร่วมกัน   
 2. การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ให้ความสําคัญกับพนักงานในการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้ดึงเอาความสามารถ
ของพนักงานออกมาใช้ และควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
 3. นโยบายการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพ การดําเนินนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนน้ัน ควรจะพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องที่สําคัญ
และต้องรีบดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อน  
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ควรส่งเสริมให้จัดบริการสําหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น เช่น ลานออกกําลังกาย การนวดแผนไทย 
ห้องสมุดประชาชน และกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบสเตคเคาน์ทิแนนซ์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พระภิกษุในฐานะครูประจํา จํานวน 43 รูป ผู้เรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 399 รูป และพระผู้บริหาร จํานวน 
12 รูป ข้อมูลจะเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความน่าเช่ือถือแล้ว และวิเคราะห์
โดยใช้สถิติ ทั้งสถิติพรรณนา (ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติอ้างอิง          
(การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างครูพระและผู้เรียนจะ
มีความแตกต่างกัน คือ ครูพระจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังอยู่ในระดับดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้น
จริงอยู่ในระดับพอใช้ แต่นักเรียนจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ใน
ระดับดี 
 2. คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างครูพระ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ              
การประเมินผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน สําหรับผู้เรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีคุณลักษณะ           
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ได้แก่ พรรษา วิทยฐานะแผนกธรรมและแผนก
บาลี และกลุ่มที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับช้ัน
เรียน และเกรดเฉล่ียสะสม 
 3. ขนาดของโรงเรียนและการสังกัดคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 4. สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์กัน 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to evaluating study the Buddhist 
Pariyattidharma High School in Bangkok Metropolis. An evaluation model applied in 
this study was Stake’s Countenance. 
 The research samples comprised of 43 Monk Teachers, 399 students and 12 
administrators in Buddhist Pariyattidharma High School in Bangkok Metropolis. The 
data were collected by questionnaires and analyzed by descriptive statistics (mean, 
percentage and standard deviation) and inferential statistics (t-test, one way analysis 
of variance and Correlation Analysis). 
 Findings were as follows: 
 1. Totally, regarding to expectations, transactions, and outcomes, opinions 
difference of teachers and students found that teachers’ expectations were good, 
but the results were fair. Students’ expectation results were good. 
 2. There were no difference in personal attributes of teachers opinions on 
expectation and the results, but age, level of classes and their grade print average of 
students were different.   
 3. Size and sections of the school were different, while the teachers had no 
different opinions on expectation and the results. The students’ opinions were 
different. 
 4. There were positive correlations among Antecedence, Transactions and 
Outcomes. 
 
คําสําคัญ   
 การประเมินผลการศึกษา     โรงเรียนพระปริยัติธรรม     แผนกสามัญศกึษา 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 สถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษาได้มีความเก่ียวเน่ืองกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เดิม
วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป โดยมีพระภิกษุ เป็นครูสอนและจัด
การศึกษา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์  ที่จะบํารุง
การศึกษาท่ีสืบทอดมาแต่เดิม ทรงประสงค์ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางปริยัติธรรมและวิชาการทาง
โลกควบคู่กันไป การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงของการศึกษา 
คณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐกําหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์   (พระราชวรมุนี,  2521: 355)  
ซึ่งมีมูลเหตุสืบเน่ืองมาจากการจัดต้ังโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และแก้ไขปัญหาความสับสนในการศึกษาของคณะสงฆ์ กอปรกับข้อ
เรียกร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนสมทบในช้ันตัวประโยคให้แก่
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พระภิกษุสามเณรได้มีผู้แทนราษฎรย่ืนเรื่องราวขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอบสมทบในช้ันตัว
ประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร  แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้พิจารณาลงความเห็น
ร่วมกันว่าควรจะต้ังโรงเรียนขึ้นประเภทหน่ึง เพ่ือสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยให้เรียนทั้ง
วิชาธรรมและวิชาสามัญศึกษาควบคู่กันไป โดยไม่มีการสอบสมทบ แต่ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
สอบเอง  
 จากผลการประเมิน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินและได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จํานวน 209 แห่ง (ร้อยละ 53.45) และไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จํานวน 182 แห่ง (ร้อยละ 46.55)  จากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 391 แห่ง แสดงว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีสัดส่วนการผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในสัดส่วนที่น้อย คือ ร้อยละ 53.45 เท่าน้ัน และสําหรับผลการประเมินการศึกษา ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน จํานวน 182 แห่ง เป็นรายมาตรฐาน ทั้ง
มาตรฐานด้านผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหาร ผู้วิจัยสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 3 ด้าน ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน คือ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.55 ด้านครูผู้สอน 
ที่มีค่าเฉล่ียที่ตํ่าที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ย 2.22 และด้านผู้บริหาร มีค่าเฉล่ีย 2.37 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังมีปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่
เพียงพอกับความต้องการ ทําให้ไม่สามารถจัดหาหรือจัดจ้างครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาตามที่ต้องการได้
อย่างพอเพียง จํานวนคู่มือแต่ละรายวิชา ไม่เพียงพอกับจํานวนครูผู้สอน รวมทั้งไม่สามารถขยายสถานที่
เรียนให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับจํานวนของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวเบ้ืองต้น และจากผลการการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษายังมีปัญหาอยู่มาก ทั้ง
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งรวมความเจริญ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา รวมถึงแหล่งย่ัวยุ อบายมุข แหล่งรวมความบันเทิงต่างๆ  จึงทําให้
ผู้วิจัยมีความสนใจและอยากทําการวิจัยประเมินผล โดยใช้ตัวแบบการประเมินผลทางวิชาการของ โรเบิร์ต  
อี.สเตค ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการ เป็นการใช้
เกณฑ์ภายนอก ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยปราศจากการบรรยายลักษณะหรือสภาพการณ์ใดๆ ก่อน
การตัดสิน ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินทั้งระบบ 
  
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. ประชากรที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่
สังเกตได้ แตกต่างกันหรือไม่ 
 2. สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 3. ประชากรที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่สังเกตได้กับมาตรฐาน 
แตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินผลการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ครู ผู้เรียน และผู้บริหาร สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 9 โรงเรียน  
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 454  รูป จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู 
ทั้งหมด  43  รูปผู้เรียน 399 รูป และผู้บริหาร จํานวน 12  รูป การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน  
  การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และสังกัดคณะสงฆ์ทั้ง 4 สังกัด คือ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ธรรมยุต จีน
นิกาย และคณานัมนิกาย จึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 6 โรงเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้สําหรับสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้จัดการ หมายถึง เจ้าอาวาสวัด  
ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อํานวยการ (ครูใหญ่ สําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  อาจารย์ใหญ่สําหรับโรงเรียนที่มี
ขนาดกลาง และผู้อํานวยการสําหรับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่) โดยสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะของสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด เพ่ือผู้ให้ผู้ประเมินบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ  
  ชุดที่ 1 ใช้สําหรับสอบถามครูผู้สอน โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ตอบ สําหรับครูผู้สอน และ ตอนที่ 2 แบบสอบถามสิ่งนําหรือภูมิหลังของ
ครูผู้สอน  
   ชุดที่ 2 ใช้สําหรับผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู้เรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ตอนที่ 
3 แบบสอบถามสิ่งนําหรือภูมิหลังของผู้เรียน  

 3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามลําดับ  ดังน้ี 
 3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง รวมถึงตํารา บทความต่างๆ ที่
เก่ียวกับการประเมินผลการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วยกันคือ ชุดที่ 1 สําหรับครูผู้สอน และชุดที่ 2  สําหรับนักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
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 3.3 นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 2 ชุด เสนอต่อประธาน  และ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและความถูกต้องในด้าน
เน้ือหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 3.4 นําแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity)  ของเน้ือหา  
 3.5 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 รูป แล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือและหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่า
ความเช่ือมั่น .95  
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 4.1 นําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครู และผู้เรียนของโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือแจกแบบสอบถาม  
 4.2 รวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบ 
 4.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 5.1 t-test/ANOVA อธิบายความความคิดเห็นของประชากรท่ีมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่สังเกตได้ กับสิ่งที่ต้องการให้เกิด แตกต่างกันหรือไม่  
 5.2 Correlation ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งนํา ปฏิบัติการ 
และผลลัพธ์  
 5.3 t-test/ANOVA อธิบายความความคิดเห็นของประชากรท่ีมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานกับสิ่งที่สังเกตได้ แตกต่างกันหรือไม่ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการประเมินผลการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
  1.1 กลุ่ มตัวอย่างครู  มีความคาดหวังที่ จะให้ เกิดขึ้นด้านสิ่ งนํา ด้านปฏิบั ติการ                  
ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี สิ่งที่เกิดขึ้นจริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นในด้านสิ่งนํา อยู่ในระดับดี ส่วนด้าน
ปฏิบัติการ ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เรียน มีความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น ด้านสิ่งนํา ด้านปฏิบัติการ และด้าน
ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นในด้านสิ่งนํา ด้านปฏิบัติการ และด้าน
ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี   
   1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้เรียน ในด้านผลการเรียน มีความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นใน
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ด้านผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก สิ่งที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นในด้านสิ่งนํา (Antecedent) ด้านผลการ
เรียน อยู่ในระดับดี   
 2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ประชากรที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่สังเกตได้แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า  
  2.1 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างครู             
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประเมินผลการศึกษา 
เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่สังเกตได้ ในด้านสิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์  สรุปผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างครู ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี 
ประสบการณ์ด้านการสอน ช่วงช้ันที่สอน สาระวิชาที่สอน และค่าตอบแทนปัจจุบัน แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเรื่องสิ่งที่ต้องการให้เกิด
กับสิ่งที่สังเกตได้ ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการประเมินผลการศึกษา เก่ียวกับ
สิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่สังเกตได้ ในด้านสิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์             
 3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ประชากรที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสิ่งที่สังเกตได้กับมาตรฐานแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า  
  3.1 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรครู ที่มีต่อการประเมินผลการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านสิ่งนํา 
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรผู้เรียน ที่มีต่อการประเมินผลการศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านสิ่ง
นํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์   
  4. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 สิ่ งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์กัน                 
ผลการศึกษา พบว่า  
  ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นด้านสิ่งนํา มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในด้านการ
ปฏิบัติการ ความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งนํา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านการปฏิบัติการ 
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านผลลัพธ์ 
  ความคาดหวังในด้านการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งนํา ความ
คาดหวังในด้านผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งนํา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านการปฏิบัติการ และสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในด้านผลลัพธ์ 
  ความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในด้านสิ่งนํา ความคาดหวังใน
ด้านการปฏิบัติการ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งนํา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านการปฏิบัติการ และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในด้านผลลัพธ์ 
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  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านสิ่งนํา มีความสัมพันธ์กับความคาดหวงในด้านสิ่งนํา ความคาดหวังใน
ด้านการปฏิบัติการ ความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านการปฏิสัมพันธ์ และสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในด้านผลลัพธ์ 
  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในด้านสิ่งนํา ความ
คาดหวังในด้านการปฏิบัติการ ความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านสิ่งนํา และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ด้านผลลัพธ์ 
  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้านผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในด้านสิ่งนํา ความคาดหวังใน
ด้านการปฏิบัติการ ความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งนํา และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้าน
การปฏิบัติการ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความแตกต่างจากสิ่งนํา การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ของกลุ่มตัวอย่างครู 
  1.1 ด้านสิ่งนํา  คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างครู ที่มีระดับความคิดเห็นที่
แตกต่างกันในด้านสิ่งนํา ได้แก่  ค่าตอบแทนที่ครูผู้สอนได้รับ  น่ันคือ ครูที่ได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน จะมี
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน      ส่วน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างครู ที่มีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันในด้านสิ่งนํา ได้แก่ ได้แก่ 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา  วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี ประสบการณ์ด้านการสอน ช่วงช้ันที่สอน 
และสาขาวิชาที่สอน  มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ี เพราะว่า ครูผู้สอนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกัน คือ เป็นครูประจําที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สอนในโรงเรียน จึงทําให้ครูผู้สอนมี
คุณสมบัติส่วนบุคคลคล้ายคลึงกันทุกด้าน 
  1.2 ด้านการปฏิบัติการ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างครู มีความคิด
เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในด้านสิ่งนํา ได้แก่ 
ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี ประสบการณ์ด้านการสอน ช่วงช้ันที่
สอน สาขาวิชาที่สอน และค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพราะว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน คือ เป็นครูประจําที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สอนในโรงเรียน จึงทํา
ให้ครูผู้สอนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลคล้ายคลึงกันทุกด้าน 
  1.3 ด้านผลลัพธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างครู มีความคิดเก่ียวกับสิ่งที่
ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านสิ่งนํา ได้แก่ ได้แก่ อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษา  วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี ประสบการณ์ด้านการสอน          ช่วงช้ันที่สอน 
สาขาวิชาที่สอน และค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพราะว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน คือ เป็นครูประจําที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สอนในโรงเรียน  จึงทําให้
ครูผู้สอนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลคล้ายคลึงกันทุกด้าน 
 2. ความแตกต่างจากสิ่งนํา การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน 
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  2.1 ด้านสิ่งนํา พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน มีความคิดเก่ียวกับสิ่ง
ที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
ด้านสิ่งนํา ได้แก่ อายุ ระดับช้ันเรียน  และเกรดเฉลี่ยสะสม หมายความว่า อายุ ระดับช้ันเรียน และเกรด
เฉลี่ยสะสม มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และ 2) กลุ่มที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านสิ่งนํา ได้แก่ พรรษา    วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี 
หมายความว่า พรรษา วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น ระหว่างสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน และโครงสร้าง
องค์กร น่ันคือ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน และ
โครงสร้างองค์กร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ดีอยู่แล้ว 
   2.2 ด้านการปฏิบัติการ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ เรียน              
ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับช้ันเรียน วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี และ              
เกรดเฉลี่ยสะสม มีระดับความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ น่ันคือ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ดีอยู่แล้ว 
   2.3 ด้านผลลัพธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน มีความคิดเก่ียวกับ
สิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในด้านสิ่งนํา ได้แก่ อายุ ระดับช้ันเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่มีอายุ
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการศึกษา ในเร่ืองสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
แตกต่างกัน โดยผู้เรียนที่มีอายุมากจะมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากกว่าผู้เรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
ทั้งน้ี อาจจะเป็นเพราะว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีอายุมากจะมีความคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างละเอียด รอบคอบ 
ลึกซึ้ง และมีความต้ังใจ  ระดับช้ันเรียน และ 2) กลุ่มที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านสิ่งนํา 
หมายความว่า พรรษา วิทยฐานะแผนกธรรม แผนกบาลี ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น ระหว่างสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน และโครงสร้าง
องค์กร น่ันคือ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน และ
โครงสร้างองค์กร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดีอยู่แล้ว 
 3.  ความแตกต่างที่มาจากขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1 ความแตกต่างที่มาจากขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างครู  
พบว่า แผนกสามัญศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี เพราะว่าครูที่สังกัดโรงเรียนที่มี
ขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน แต่ครูจะมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน รวมถึง
บริบททางด้านสถานศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน ประเพณี วัฒนธรรม ทางด้านพระพุทธศาสนา
ของแต่ละโรงเรียนที่มีความคล้ายคลึงกัน จึงทําให้แนวความคิดของครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ที่สังกัดในโรงเรียนที่มีขนาดและสังกัดคณะสงฆ์แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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  3.2 ความแตกต่างที่มาจากขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่สังกัดในโรงเรียนที่มีขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียนที่
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษาแตกต่างกัน    
    ด้านสิ่งนํา แตกต่างกัน และเมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่าง พบว่า 
ขนาดโรงเรียน ที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กกับกลาง เล็กกับใหญ่ 
และกลางกับใหญ่  และการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียนที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ 
โรงเรียนที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายกับธรรมยุติกนิกาย มหานิกายกับจีนนิกาย ธรรมยุติกนิกายกับอนัม
นิกาย และจีนนิกายกับอนัมนิกาย ทั้งน้ี เน่ืองจากว่า โรงเรียนที่มีขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน 
จะมีช่ือเสียงเก่ียวกับวัดและโรงเรียนแตกต่างกัน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและมีเงิน
บริจาคเข้าวัดแตกต่างกัน ทําให้วัดสามารถจัดงบประมาณเข้ามาสมทบโรงเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการสอน อุปกรณ์อํานวยความสะดวก แตกต่างกัน รวมถึงแต่ละโรงเรียนมีวัตร
ปฏิบัติ มีวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน เช่น การนุ่งห่มจีวร ทํานองบทสวดต่างๆ  วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลต่อระดับความคิดของผู้เรียนเก่ียวกับตัวผู้เรียน ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน และโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน   

   ด้านการปฏิบัติการ ที่แตกต่างกัน และเมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่าง 
พบว่า ขนาดโรงเรียน ที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กกับใหญ่ และกลาง
กับใหญ่  และการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียน ที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ โรงเรียนที่สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกายกับธรรมยุติกนิกาย และมหานิกายกับจีนนิกาย  ทั้งน้ี เน่ืองจากว่า โรงเรียนที่มีขนาด
และการสังกัดคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน จะมีช่ือเสียงเกี่ยวกับวัดและโรงเรียนแตกต่างกัน ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและมีเงินบริจาคเข้าวัดแตกต่างกัน  ทําให้วัดสามารถจัดงบประมาณเข้ามา
สมทบโรงเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการสอน อุปกรณ์อํานวยความสะดวก แตกต่าง
กัน รวมถึงแต่ละโรงเรียนมีวัตรปฏิบัติมีวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน   

   ด้านผลลัพธ์ แตกต่างกัน และเมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่าง พบว่า 
ขนาดโรงเรียน ที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กกับกลาง และเล็กกับใหญ่  
และการสังกัดคณะสงฆ์ของโรงเรียน ที่ทําให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ โรงเรียนที่สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกายกับธรรมยุติกนิกาย มหานิกายกับจีนนิกาย ธรรมยุติกนิกายกับ  อนัมนิกาย และจีนนิกายกับอนัม
นิกาย  ทั้งน้ี เน่ืองจากว่า โรงเรียนที่มีขนาดและการสังกัดคณะสงฆ์ที่แตกต่างกัน จะมีช่ือเสียงเก่ียวกับวัด
และโรงเรียนแตกต่างกัน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและมีเงินบริจาคเข้าวัดแตกต่าง
กัน  ทําให้วัดสามารถจัดงบประมาณเข้ามาสมทบโรงเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการ
สอน อุปกรณ์อํานวยความสะดวก แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความคิดของผู้เรียนเก่ียวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ที่แตกต่างกัน   

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การประเมินผลการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จะต้องมีความสัมพันธ์ที่พร้อมทั้ง 3 ปัจจัย  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่ง
นํา ปัจจัยด้านปฏิบัติการ และปัจจัยด้านผลลัพธ์ จะขาดปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงไม่ได้  น่ันหมายถึงว่าทุก
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องค์ประกอบของแต่ละปัจจัย มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในตัวปัจจัยเองและระหว่างปัจจัย และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทิศทางบวกเสมอ เพราะหากความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก
ด้วยกันแล้ว เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือเมื่อมีสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา ก็พร้อมที่จะให้เรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะตามมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 1. ด้านสิ่งนํา ด้านครูผู้สอน ควรจัดหาครูที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสอนใน
สาขาวิชาที่ถนัดและเพียงพอ และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านครูอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
คิดค้นรูปแบบ/เทคนิคใหม่ๆ หรือระดมวามคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาใช้สําหรับการสอนใน
ห้องเรียน  ด้านผู้เรียน ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนต่ืนตัวและสนใจด้านวิชาการ
และหันมาสนใจท่องตําราบทเรียนมากย่ิงขึ้น  
 2. ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิสัมพันธ์ ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้บริหารเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้แต่ละกลุ่มตระหนักและให้ความสําคัญกับแต่ละกลุ่ม
และสร้างความปรองดอง ความร่วมมือที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เป็นลดช่องว่างระหว่างครูผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้บริหาร  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร งบประมาณการจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ด้านการบริหารจัดการ ควรจัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
กระบวนการบริหารจัดการและผู้บริหารจัดการ น่ันคือ บุคลากร  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดให้ทุก
ฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกส่วน เพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในโรงเรียน 
 3. ด้านผลลัพธ์  บุคลกรทุกฝ่ายในสถานศึกษาควรร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา นอกจากน้ัน สถานศึกษาควรหาหน่วยงาน/องค์กรร่วม
เข้ามีบทบาทในการบริหารศึกษา โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมินการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแก่
หน่วยงาน สถาบันที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาด้วยกัน เพ่ือจะได้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษา การดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ และสามารถนํา
ผลการวิจัยครั้งน้ีไปพิจารณา ปรับปรุง และปรับใช้กับโรงเรียนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประเมินผลนโยบายการนํากระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 2 ซึ่งประกอบด้วย จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างประชากรในพ้ืนที่เขต 2 ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่สถานพินิจที่ปรึกษากฎหมาย และประชาชนที่มี
ส่วนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะพ้ืนที่ (Cluster Random Sampling) 
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดราชบุรี  รวมกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะวิเคราะห์โดยใช้      
สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติอ้างอิง การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน      
ทางเดียว  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ปัจจัยด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล  
มีแนวโน้มไปในทางที่ดี 
 2. คุณสมบัติส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินแตกต่างกันใน
ด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล 
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 3. เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจ ที่ปรึกษากฎหมาย และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านบริบท 
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล 

 
ABSTRACT 

 This study aimed to review and evaluate restorative justice policy through 
family and community: a case study of juvenile observation and protection office 
area two. Target sampling group included participants in family and community group 
conference juvenile, office area 2 from department of juvenile observation and 
protection in eight provinces namely Karnchanaburi, Nakornpathom, Prachuabkirikan, 
Petchburi, Rajburi, Samutsongkram and Suphanburi. The researcher studied samples 
in area two including officials at department of juvenile observation and protection, 
law consultants and concerned parties with children and youth.  Cluster random 
sampling was applied to three Departments of Juvenile Observation and Protection 
in Suphanburi, Nakornpathom and Rajburi. The total numbers of samples were 200. 
Statistic tool to collect data was tested reliance questionnaire. The instruments were 
applied statistics analysis methods descriptive analysis (percentage and mean 
average) and inductive statistics analysis (t-test and one-way ANOVA). 
 Findings were as follows:   
 1. Factors including context, input, process, Effectiveness, Impact, 
Sustainability and Transportability were likely positive. 
 2. Samples with different personal characteristics had different ideas about 
the evaluation of context, input, process, Effectiveness, Impact, Sustainability and 
Transportability. 
 3. Officials at department of juvenile observation and protection, law 
consultants and concerned parties with children and youth who attended family and 
community group conference juvenile had got different ideas about context, input, 
process, Effectiveness, Impact, Sustainability and Transportability. 
 
คําสําคัญ   
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 2 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยในอดีต มีการพิจารณาลักษณะ
เดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด โดยมิได้แยกกฎเกณฑ์เป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนต้องถูก
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ควบคุมตัวต้ังแต่ช่วงช้ันสอบสวน ระหว่างพิจารณาคดีและช้ันของการรับโทษจําคุกรวมกับผู้ใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจและความประพฤติของเด็กและเยาวชน และมีแนวโน้มอาจทําให้เปลี่ยนแปลงไป
ในทางเลวร้ายและเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ขึ้น เพ่ือแยกพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะ พร้อมทั้งให้มีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
และสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนต้องถูกควบคุม
รวมกับผู้ใหญ่และเกิดผลเสียดังเช่นที่เคยมา (ธวัชชัย ไทยเขียว, 2548: 8) คดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด
ทุกประเภทจะเข้าสู่กระบวนการโดยไม่มีการหันเหคดีออกจากขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ทําให้คดีเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมเป็นจํานวนมาก และเด็กและเยาวชนกระทําผิดเข้าสู่สถานพินิจ ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
กระบวนการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิดให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นภาระหนักอย่าง
ย่ิงต่องบประมาณในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ทําให้ปัญหา
เด็กและเยาวชนกระทําผิดไม่ได้รับการแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริง และจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
มากเกินกว่าที่สถานพินิจที่จะดูแลอย่างทั่วถึง รวมท้ังเด็กและเยาวชนจึงไม่ได้รับการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูที่
เหมาะสมในภาวะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยปัจจุบันมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศรวม 76 จังหวัด ซึ่งมีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความดูแลของสถานพินิจทั่วประเทศเป็น
จํานวนมาก ทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษา และที่รับการฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมตาม    
คําพิพากษา 
 ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา 
ทําให้สังคมไทยเกิดการตระหนัก และรับรู้สภาพข้อจํากัดของการดําเนินการทางกระบวนการ         
ที่กล่าวมาแล้วน้ัน สังคมไทยจึงเกิดแนวคิดของการยอมรับและแนวทางการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกใหม่ขึ้น ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ ช่ือว่า “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice)” ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากชาวต่างชาติคือนาย Mark Yantzi พนักงานคุมประพฤติ
มลรัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา ปี ค.ศ. 1970 เป็นคนริเริ่ม จุดประกายแนวคิดและรูปแบบการ
ดําเนินงานน้ีขึ้น สําหรับประเทศไทยรู้จักคําว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครั้งแรกจากเวที
วิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 (จุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย, 2548: 4) 
โดย ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ เป็นผู้ให้ความหมายของคําว่า Restorative Justice ใช้ในภาษาไทยว่า 
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2545: 12) เพราะมองว่าเป้าหมาย 
สุดท้ายของ Restorative Justice น้ันต้องการให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม 
อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ีเน้นที่รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของเหย่ือ ผู้เสียหายและชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการแก้ไข ฟ้ืนฟู ชดใช้ค่าเสียหายโดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความเห็นและข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความ
แตกแยกรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมให้กลับคืนดีอย่างเดิม การดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันเหมือนกับเป็นเรื่องเก่านํามาเล่าใหม่ เพราะรูปแบบนี้สังคมไทย
เคยมีมาแล้วในอดีต แต่สังคมไทยได้ละทิ้งสิ่งดีงามเหล่าน้ันไปในที่สุด 
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 ดังน้ันรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตระหนักเห็น
ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวน้ี และแนวความคิดที่จะหามาตรการเหมาะสมในการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด โดยการสร้างมาตรการทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกขึ้นมาเป็น
นโยบายและมาตรการในการแบ่งเบาภาระคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม  ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่
จะนํามาใช้ในขั้นตอนใดกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน แทนมาตรการหรือวิธีการ
สําหรับเด็กเดิม ในขณะเดียวกันปัจจุบันประเทศไทยมีแนวคิดในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดใหม่ที่จะดําเนินการตามแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มากขึ้น หลังจากที่ประสบกับปัญหาด้านต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะองค์กรหน่ึง  
ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีขอบข่ายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องน้ี จึงมีนโยบายที่จะนําเอามาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family and Community Group 
Conferencing) มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกหน่ึงสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด โดยมี
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 รองรับ มาตรา 63 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทํา
ผิด เมื่อผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณา  
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา โดยอาศัยศาสตร์ด้านการวิจัยประเมินผล 
เพ่ือต้องการทราบถึงผล ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานนโยบายการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งผลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัยจะได้นํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการใช้กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
การศึกษา การปรับปรุงระบบ รูปแบบการดําเนินงานต่อไป 
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. ปัจจัยด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล 
มีแนวโน้มไปในทางที่ดีหรือไม่ 
 2. คุณสมบัติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินแตกต่างกันใน
ด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผลหรือไม่ 
 3. เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจ ที่ปรึกษากฎหมาย และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านบริบท 
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผลหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ทําให้ทราบถึงสภาพการดําเนินงาน ปัญหา ผลการดําเนินนโยบายการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการดําเนินนโยบายการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และรูปแบบ วิธีการของ          
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา วางแผน ปรับปรุงและกําหนดนโยบาย
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รูปแบบและวิธีการประชุมกลุ่มและครอบครัวและชุมชนมา
ใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานพินิจ จํานวน 28 คน ที่ปรึกษา
กฎหมาย จํานวน 6 คน และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวและชุมชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 2 จํานวน 3 แห่ง ได้แก่      
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จํานวน 
166 คน รวมกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 200 คน โดยผู้วิจัยทําการศึกษากลุ่มประชากร
ทั้งหมด เน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยมีจํานวนน้อย เพราะเป็นกระบวนการใหม่    
และคดีของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดที่ดําเนินการตามมาตรา 63 แล้วเข้าสู่กระบวนการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชนมีจํานวน 158  คดี และเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน   
ทุกคร้ัง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่ง อาชีพ ประสบการณ์การทํางาน ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลการประเมินผล
คําถามในแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ  (Check List) ซึ่งเป็นมาตรจัดอันดับ (Rating Scale) 
เป็นมาตรจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยกําหนดค่าคะแนน 1-5 ตามลําดับ จากน้อยไปหามาก และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อการใช้วิธีการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพ่ือการพัฒนาแนวทางการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
  3.1 ศึกษาเอกสาร  ตํารา  วิ ธีการสร้างเครื่องมือ  และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับ                 
การประเมินผลนโยบายการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชน 
  3.2 สร้างเคร่ืองมือ เพ่ือศึกษาการประเมินผลนโยบายการนํากระบวนการยุติธรรม           
เชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
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  3.3 นําเคร่ืองมือที่สร้างและพัฒนาขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบ 
  3.4 นําเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเคร่ืองมือที่แก้ไขแล้ว
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 
  3.5 นําเคร่ืองมือที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลไปหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2544: 8-11) 
  3.6 ปรับปรุงเคร่ืองมือที่ทดลองใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม แล้วจัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือ
นําไปใช้ 
 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
4.1 ทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรถึงอธิบดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐมและราชบุรี 

4.2 นําแบบสอบถามส่งให้ผู้ประสานการประชุมทางไปรษณีย์โดยให้สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและส่งคืนกลับมายังผู้วิจัย 

4.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี   

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  
5.2 แบบสอบถามประเมินผล 7 ด้าน ผู้ วิจัยจะเลือกค่าใ ช้ค่าเฉลี่ย (Mean)           

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัว
แปรอิสระที่มีการแบ่งเกณฑ์เป็น 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA: Analysis Of Variance) ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระ 

5.3 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เก่ียวกับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพ่ือการพัฒนาแนว
ทางการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัย
จะทําการวิเคราะห์เน้ือหา 
  6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 สถิติพรรณนา (Description Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สําหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูล
เก่ียวกับการประเมินผล 7 ด้าน เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 6.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือใช้ในการศึกษาหาความแตกต่างของ             
ตัวแปรและศึกษาอิทธิพลของตัวแปร เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของ
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แบบสอบถามในกลุ่มที่มีตัวแปร 2 กลุ่ม เป็นอิสระจากกัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ในกลุ่มตัว
แปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA: 
Analysis Of Variance)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล 
มีแนวโน้มไปในทางที่ ดีซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ี 1 ที่ ว่า ปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ประสิทธิผล ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล มีแนวโน้มไปในทางที่ดี 
 2. คุณสมบัติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินแตกต่างกัน         
ในด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 2 ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน พบว่าด้านเพศและด้านบทบาทหน้าที่เป็นผลต่อ           
ด้านเพศและบทบาทหน้าที่ของบุคคล จะมีความคิดเห็นว่า เป็นไปตามสมมุติฐานท่ี 2 ที่ ต้ังไว้ 
ผลการวิจัย โดยภาพรวมพบว่าปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่สถานพินิจและที่ปรึกษากฎหมาย 
ได้แก่ เพศ และบทบาทหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 3. เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจ ที่ปรึกษากฎหมาย และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านบริบท 
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล  
 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล 
มีแนวโน้มไปในทางที่ ดีซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ี 1 ที่ ว่า ปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ประสิทธิผล ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล มีแนวโน้มไปในทางที่ดี  
  ความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย มีอยู่ 2 ข้อ คือ การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเป็น
การซ้ําเติมเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด อธิบายได้ว่าประชากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อ
วัตถุประสงค์และหลักการของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เน่ืองจากการประชุมกลุ่มครอบครัว 
และชุมชนทําให้ผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
เพราะเป็นการประชุมเพ่ือหาแนวทางที่ทําให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันและได้รับผลดีกลับคืนมาตามแนวคิดของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเปิดโอกาสให้ได้มีการ
ชดใช้และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการประชุมน้ันได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก     
ทุกฝ่าย แสดงให้เห็นว่าการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในแต่ละครั้งไม่มีการเมืองเข้าไปแทรกแซง 
และต้องเป็นผลดีต่อเด็ก กล่าวคือ การประชุมจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปกระทําผิดซ้ําอีก 
เน่ืองจากว่ามีข้อตกลงที่ว่าหากปฏิบัติตามข้อตกลงได้จะไม่ถูกดําเนินคดี เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชน
จึงไม่กล้ากระทําผิดอีก 
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 2. คุณสมบัติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินแตกต่างกันใน
ด้านบริบท นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 2 ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน พบว่าด้านเพศและด้านบทบาทหน้าที่เป็นผลต่อด้าน
เพศและบทบาทหน้าที่ของบุคคล จะมีความคิดเห็นว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ 
   2.1 เพศ  พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยส่วนเพศชายจะมีการรับรู้พฤติกรรมมากกว่าเพศหญิง อธิบายได้ว่า เพศชาย มีความกระตือรือร้น
ในการแข่งขันการทํางาน การแสวงหาหนทางในการนําไปสู่ความสําเร็จ ความทะเยอทะยาน การเน้น
ผลงานเป็นหลัก และมีวัฒนธรรมในการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ลักษณะการใช้อํานาจ และมี
ลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นในกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ การทํางาน
อย่างมีอสิระ การตัดสินใจต่างๆ ตามความเช่ือของตน การยึดมั่นในคําสั่งและการสั่งการ ความ
ต้องการมีช่ือเสียง การใช้อํานาจและการบังคับบัญชา จึงมีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง แสดงให้เห็น
ว่าเพศชายมีการยอมรับแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สําหรับเด็กกระทําผิด เพราะเช่ือว่า 
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดสามารถที่จะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ โดย
การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดได้แสดงความสํานึกผิดและแสดงความรับผิดชอบในการ
กระทําผิดของตนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

2.2 บทบาทหน้าที่มีความแตกต่างกัน ในส่วนของผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย                 
ผู้ควบคุมความประพฤติ  และผู้ประสานงานการประชุม  ส่วนใหญ่มีขอบเขตของงานที่แตกต่างกันไป
ตามความรู้ ความสามารถอาวุโส และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ในขณะที่ผู้ควบคุม              
ความประพฤติมีบทบาทมากท่ีสุด เพราะ หากพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และอาจทําให้เกิดผลเสียได้ พนักงานคุมความ
ประพฤติมีโอกาสท่ีใกล้ชิดกับผู้ที่กระทําผิดและผู้เสียหาย ต้องเป็นคนกลางในการตัดสินใจใช้ความ
ยุติธรรมเป็นหลักไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
 3. เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจ ที่ปรึกษากฎหมาย และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านบริบท 
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ความย่ังยืนและการขยายผล ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 3 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของวันชัย รุจนวงศ์ (2547: 65) ที่ได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนว่า เด็กต้องรับสารภาพด้วยความสมัครใจและรับผิดชอบต่อการ
กระทําผิดของตน และพยายามแก้ไขผลร้ายจากการกระทําของตนที่เกิดกับผู้เสียหายหรือผู้อ่ืน โดย
อาจให้มีการชดใช้ความเสียหายเป็นทรัพย์หรือโดยการทํางานชดใช้หรือ การกระทําโดยประการอ่ืนแก่
ผู้เสียหาย ตามความเหมาะสมหรือทํางานบริการสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 1.  ด้านบริบท  กรมพินิจฯ ควรกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานซึ่งมีทิศทางในการอํานวย
ความยุติธรรมที่ชัดเจน เร่งรัดและปรับกลยุทธ์การดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนารูปแบบวิธีการทํางานให้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
 2. ด้านปัจจัยนําเข้า  กรมพินิจฯ ควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงความโปร่งใสในการดําเนินงานติดตามฯ ความยอมรับแนวทางการ
ดําเนินงาน ความเหมาะสมของเครื่อง มือที่ใช้ในการติดตามฯ และความ ประหยัดทรัพยากร (เงิน คน 
วัสดุ เวลา)  อีกทั้งยังทําให้กรมพินิจฯ สามารถกําหนดเป้าหมายและผลของการติดตามได้อย่างถูกต้อง  
  3. ด้านกระบวนการ  เพ่ือให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง จึงควรกําหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร และมีทักษะในการทํางานเชิงบูรณาการและเชิงสหวิชาชีพ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้ดังน้ี 
 4. ด้านประสิทธิผล การอํานวยความยุติธรรมเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบครัวและชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการบําบัด และแก้ไข
พฤติกรรมและคืนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้แก่สังคม อีกทั้งครอบครัวมีความสําคัญต่อเด็ก           
การแก้ไขปัญหาของเด็กต้องให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทเสมอ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอํานวยความยุติธรรม โดยสามารถกําหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญต่อการให้ความร่วมมือของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม  
 5. ด้านผลกระทบ ควรกําหนดแนวทางเพื่อให้การดําเนินงานการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชนเกิดประสิทธิภาพ เช่น กําหนดให้เด็กหรือเยาวชนและครอบครัวมีสิทธิได้รับการให้
คําปรึกษา แนะนําด้านกฎหมาย และประโยชน์จากการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ตลอด          
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
 6. ด้านความย่ังยืน หัวใจของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด รวมทั้งชุมชน ส่วนกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เป็นการปฏิบัติที่นําไปสู่ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุง
แก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิด ทําให้เกิดความรู้สึกรับผิดสํานึกผิด และยอมรับการ
ลงโทษในระดับหน่ึง อีกทั้งให้ความสําคัญต่อผู้เสียหาย ครอบครัวชุมชน และสังคมพร้อมที่จะโอบอุ้ม
รับผู้เสียหายเข้ามาเยียวยา เกิดการมีส่วนร่วมของสังคมมากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอย่างย่ังยืนสามารถกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน  
 7.  ด้านการขยายผล  การประชุมกลุ่มครอบครัวฯ เป็นนโยบายสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ ดีได้ ควรมีการขยายผลการประชุมกลุ่มครอบครัวฯ ไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ขยายผล               
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สู่ครอบครัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เยาวชนกลับตนเป็นคนดีและเช่ือ
ฟังพ่อแม่ ขยายผลสู่โรงเรียน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และยังช่วยลดภาระงานและ
งบประมาณที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก/เยาวชนอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนขยายผล
ในงานอ่ืนๆ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมินการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
แก่หน่วยงาน สถาบันที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาด้วยกัน เพ่ือจะได้
รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษา การดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ และ
สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปพิจารณา ปรับปรุง และปรับใช้กับโรงเรียนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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