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บทคัดย
อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการและ

ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุTมตัวอยTาง ไดQแกT ผูQบริหารโรงเรียนหรือผูQรักษาการในตําแหนTงผูQบริหาร
โรงเรียน รองผูQอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนQากลุTมสาระ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวนท้ังสิ้น 459 คน เครื่องมือท่ีใชQเปOนแบบสอบถามมีลักษณะเปOนมาตราสTวน
ประมาณคTา 5 ระดับ สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห� ไดQแกT รQอยละ คTาเฉลี่ย คTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�เพียร�สัน การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบวTา 
1. พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปOนรายดQานพบวTา ดQานท่ีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน และการสTงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ การจัดการดQานการเรียนการสอน 

2. ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร
โรงเรียน พบวTาปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กัน ไดQแกT ปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ปSจจัย
ความสามารถในการบริหาร ปSจจัยความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และปSจจัยมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร โดยมีความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ .01 ทุกปSจจัย 

3. การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ความสามารถ
ในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร กับพฤติกรรมความ
เปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ไดQผลดังนี้ 

3.1 ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารสามารถทํานายพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดQานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน ดQาน
ความสามารถในการบริหาร และดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQตามลําดับ 
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3.2 สามารถเขียนสมการพยากรณ�จากปSจจัยท้ังหมด 4 ปSจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปSจจัยตTาง ๆ ท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQ
รQอยละ 66.9 ซ่ึงเขียนเปOนสมการ ไดQดังนี้ 

สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) + 

0.394 (human relations) 
สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
   

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the level of academic 

leadership behaviors and to study factors affecting the academic leadership behaviors 
of the school administrators in the school under the Office of Saraburi Educational 
Service Area 2. The sample consisted of 459 respondents including the principals, 
acting principals, deputy principals, and head teachers in subject course. The tool used 
to collect data was a set of five-point rating scale questionnaire. Statistics used to 
analyze data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings were as follows: 
1. The academic leadership behavior of the school administrators as a whole 

was at a high level. With regard to each aspect, from the highest to the lowest mean 
were mission setting, promotion of academic atmosphere, and learning management, 
respectively. 

2. The relation between factors and academic leadership behavior of the 
school administrators showed that factors such as field of study and training, enable 
management, responsibility of duties, and human relations of administrators. 

3. The analysis of relation between factors including study and training, 
enable management, responsibility of duties, and human relations of administrator and 
academic leadership behavior of the school administrators found as follows: 

3.1 The human relations of administrator could predict academic leadership 
behavior of the school administrators at the highest level, follow by responsibility of 
duties, enable management, and study and training. 

3.2 The prediction equation obtained from the 4 factors could explain the 
variability of the factors affecting academic leadership behavior of the school 
administrators (66.9%).  
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The prediction equation can be expressed as: 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) 

+ 0.394 (human relations) 
Prediction equation of standardized score: 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
 
คําสําคัญ    

พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการ  ผูQบริหารโรงเรียน 
 
ความสําคัญของป�ญหา  

การจัดการศึกษาตQองเปOนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหQเปOนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังทางรTางกาย จิตใจ 
สติปSญญา ความรูQคูTคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูTรTวมกับผูQอ่ืนไดQ
อยTางมีความสุข และในกระบวนการเรียนรูQตQองมุTงปลูกฝSงจิตสํานึกท่ีถูกตQอง เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปOนประมุข รูQจักรักษาสิทธิหนQาท่ีเสรีภาพ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และความมีศักด์ิศรีความเปOนมนุษย� สTงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปSญญาทQองถ่ิน ภูมิปSญญาไทยและความรูQอันเปOนสากล ตลอดจนอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลQอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูQจักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรQางสรรค� ใฝ|รูQ และเรียนรูQดQวยตนเองอยTางตTอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหTงชาติ พ.ศ. 
2542 แกQไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) ซ่ึงการจัดการศึกษาใหQไดQคุณภาพนั้น ผูQบริหารโรงเรียน
นับวTาเปOนผูQมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะโรงเรียนถือวTาเปOนหนTวยงานท่ีรับนโยบาย
ทางดQานการศึกษาไปสูTการปฏิบัติ ซ่ึงก็จะเกิดผลท่ีตัวของเด็กนักเรียน ดังนั้นผูQบริหารโรงเรียนจะตQองมี
ความเปOนผูQนํา มีภาวะผูQนํา ตQองมีความเปOนนักวิชาการ และมีความรูQเทTาทันกับการเปลี่ยนแปลงตTาง  ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยูTตลอดเวลา มีการบริหารงานโรงเรียนท่ีเปOนระบบ 

การบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดQวย
งานหลัก 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 อQางถึงใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549) งานท้ัง 4 งาน
ท่ีผูQบริหารตQองปฏิบัตินั้น การบริหารงานวิชาการ นับวTาเปOนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารงาน
โรงเรียน ซ่ึงปรียาภรณ�  วงศ�อนุตรโรจน� (2546) ไดQใหQความสําคัญกับงานวิชาการวTาเปOนงานหลักของ
สถานศึกษา ไมTวTาสถานศึกษาจะเปOนประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาไดQจาก
ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปOนงานท่ีเก่ียวขQองกับกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชQในการจัดโปรแกรม
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปOนหนQาท่ีของผูQบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

ดังนั้นผูQบริหารโรงเรียน จะตQองบริหารงานวิชาการ ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหTงชาติ (2542) กลTาววTา ผูQบริหารจะตQองใหQความสําคัญกับงานวิชาการมากกวTางานอ่ืน ๆ 
เพราะงานอ่ืนนั้นเปOนงานท่ีสนับสนุนใหQงานวิชาการเปOนไปอยTางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลQองกับ       
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สงบ ประเสริฐพันธ� (2543) อQางถึงใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549 ท่ีวTาผูQบริหารตQองเปOนผูQนําในการ
ปรับปรุงและสรQางคุณภาพงานวิชาการ โดยเฉพาะการสรQางคุณภาพการเรียนการสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 เปOนหนTวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 153 โรงเรียน การจัดการศึกษาในระยะ 3 ป#ท่ีผTานมา คะแนน
ปรากฏ ดังนี้ (กลุTมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท. สระบุรีเขต 2) ผลการประเมิน
ระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยทุกกลุTมสาระชั้นประถมศึกษาป#ท่ี 3 ป#การศึกษา 2550 เฉลี่ย 40.69 ป#การศึกษา 
2551 เฉลี่ย 41.71 ป#การศึกษา 2552 เฉลี่ย 41.23 และในระดับชั้นประถมศึกษาป#ท่ี 6 คะแนน ใน       
3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร� ในระยะ 3 ป# ท่ีผTานมา ปรากฏผล ดังนี้ (กลุTมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท. สระบุรีเขต 2) ป#การศึกษา 2550 ภาษาไทย เฉลี่ย 34.94 
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 43.73 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 45.54 ป#การศึกษา 2551 ภาษาไทย เฉลี่ย 38.44 
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 40.23 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 46.54 ป#การศึกษา 2552 ภาษาไทย เฉลี่ย 37.53  
คณิตศาสตร� เฉลี่ย 34.91 และวิทยาศาสตร� เฉลี่ย 35.45 จะเห็นไดQวTา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวTา
เกณฑ�เฉลี่ยของระดับชาติ 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบแรก (พ.ศ. 
2544 -2548) ของสํานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) พบวTา ดQานผูQบริหาร ขQอท่ียังไมTไดQ
มาตรฐาน คือ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูQเรียนและทQองถ่ินมี 
สื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตTอการเรียนรูQ 

นักการศึกษาหลายทTานยอมรับวTาการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยTางยิ่ง โรงเรียนจะดี
หรือไมT ดูท่ีงานวิชาการของโรงเรียน ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเปOนองค�ประกอบสําคัญท่ีบTงชี้ถึง
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ผูQบริหารจะตQองเขQาใจขอบขTายของงาน ตลอดจนภาระหนQาท่ีและ
องค�ประกอบพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการเปOนอยTางดี อีกท้ังแนวคิดของดิกซอน Dixon (อQางถึงใน 
วราภรณ�  วัฒนกุลเจริญ, 2543) ท่ีกลTาววTา ตัวผูQบริหารโรงเรียนนั้นจะขาดความเปOนผูQนําทางวิชาการไมTไดQ
เลย ท้ังนี้ เพราะการท่ีผูQบริหารมีภาวะผูQนําทางวิชาการจะชTวยใหQผูQบริหารโรงเรียนต้ังใจปฏิบัติหนQาท่ี และ
จัดกิจกรรมตTาง ๆ เพ่ือใหQเกิดสภาพการณ�ท่ีเอ้ืออํานวยตTอการทํางานของครู  และชTวยสTงเสริมพัฒนาดQาน
การเรียนรูQของนักเรียนไปพรQอมกัน  ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูQบริหารท่ีมีความเปOนผูQนําทาง
วิชาการจะชTวยสนับสนุน พัฒนาบุคลากรใหQมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจัดการเรียนการสอนไดQอยTางมี
คุณภาพ  และเปOนไปตามจุดมุTงหมายของหลักสูตร  ซ่ึงหมายถึง นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�อยูTในระดับท่ีนTาพอใจ 

แตTจากการศึกษาวิจัยพบวTาผูQบริหารโรงเรียนสTวนใหญTไมTใหQความสําคัญกับงานดQานการเรียนการ 
สอนยังคงใหQความสําคัญกับงานบริหารท่ัวไปซ่ึงรวมกับการบริหารงานการเงินและงานพัสดุและอันดับรอง
ลง ไป คือ งานอาคารสถานท่ี (รุTง  แกQวแดง, 2543) สอดคลQองกับ Leinberger & Tuck (1991) ท่ีกลTาววTา 
ท้ังนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเชื่อตรงกันวTา ผูQบริหารเปOนผูQมีบทบาท
สําคัญมากท่ีสุดในโรงเรียน หลายคนถึงกับกลTาววTาผูQบริหารมีอิทธิพลตTอทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ดQานในโรงเรียน 
และธีระ  รุญเจริญ (2544) ท่ีทําการวิจัยเชิงเจาะลึกและเชิงสํารวจเพ่ือประมวลสภาพและปSญหาการจัด
การศึกษาและการบริหารพบวTา ผูQบริหารโรงเรียนจํานวนไมTนQอยหรืออาจจะเปOนสTวนใหญT ใชQเวลาอยูTนอก
โรงเรียนเปOนปกติ และความสนใจดQานวิชาการมีนQอยกวTาดQานอ่ืน ๆ 
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จากสภาพปSญหา และความสําคัญของความเปOนผูQนําทางวิชาการดังกลTาวขQางตQน จะเห็นไดQวTาผล
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะดQานคุณภาพของผูQเรียน ควรไดQรับการปรับปรุงแกQไข โดยตQองเริ่มตQนท่ีตัว
ผูQบริหารกTอน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปOนผูQนําทางวิชาการ เพราะสิ่งนี้จะเปOนตัวผลักดันใหQครู 
นักเรียน และสถานศึกษา จัดการศึกษาไดQอยTางมีประสิทธิภาพ  ดQวยเหตุผลดังกลTาว ผูQวิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนการศึกษา สระบุรีเขต 2 เพ่ือจะไดQนําผลการวิจัยครั้งนี้ เปOนขQอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูQบริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดQพัฒนาตนเอง และหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองใชQในการวางแผน
พัฒนาผูQบริหารสถานศึกษาในสังกัดอันจะสTงผลดีตTอการพัฒนาการศึกษาใหQมีประสิทธิภาพสูงสุดตTอไป 

 
โจทยCวิจัย/ป�ญหาวิจัย 

ปSจจัยดQาน เพศ อายุ ประสบการณ�การทํางาน ขนาดโรงเรียน คุณวุฒิและการศึกษาอบรม
ความสามารถในการบริหาร  ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร อยTาง
นQอย 1 ปSจจัยสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  
 
วัตถุประสงคCการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  

2. เพ่ือศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาสระบุรีเขต 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตดQานเนื้อหา การศึกษาคQนควQาครั้งนี้มุTงศึกษาปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความ
เปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 
ประกอบดQวย  

 ตัวแปรตQน คือ ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 
ผูQวิจัยไดQศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีผTานมาของนักวิชาการ เพ่ือนํามาเปOนกรอบแนวคิดเบ้ืองตQนใน
การศึกษา ไดQแกT เพศ อายุ ประสบการณ�การทํางาน ขนาดโรงเรียน คุณวุฒิและการศึกษาอบรม 
ความสามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร อาศัยแนวคิดทฤษฎี
ของฮอลลิงเจอร� และเมอร�ฟ# (Hallinger & Murphy, 1985) อQางถึงใน ปราโมทย�  สุวรรณเวก, 2547 
เพ่ือเปOนกรอบในการศึกษา ประกอบดQวย 11 ดQาน คือ องค�ประกอบท่ี 1 การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน  1) การกําหนดเป�าหมายของโรงเรียน 2) การสื่อสารเป�าหมายของโรงเรียน องค�ประกอบท่ี 2 
การจัดการดQานการเรียนการสอน 3) การนิเทศ และการประเมินผลการสอน 4) การประสานงานดQาน
หลักสูตร 5) การตรวจสอบความกQาวหนQาของนักเรียน องค�ประกอบท่ี 3 การสTงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน 6) การควบคุมการใชQเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใสTครูและนักเรียนอยTาง
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ใกลQชิด 8) การจัดใหQมีสิ่งจูงใจใหQกับครู 9) การสTงเสริมใหQมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการ
สรQางมาตรฐานดQานวิชาการ 11) การจัดใหQมีการสTงเสริมสภาพการเรียนรูQ  

 2. ประชากรและกลุTมตัวอยTาง   
 1) ประชากร ไดQแกT ผูQบริหารในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ป#การศึกษา 2553 ประกอบดQวย ผูQบริหาร 918 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 918 คน ในสถานศึกษา 153 แหTง  
2) กลุTมตัวอยTาง ไดQแกT ผูQบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ซ่ึง

ไดQมาโดยกําหนดขนาดกลุTมตัวอยTางโดยการใชQสูตรของทาโร  ยามาเน (Yamane, 1967) กําหนด
ขอบเขตความคลาดเคลื่อนท่ี .05 ไดQขนาดของกลุTมตัวอยTาง ประกอบดQวย ผูQบริหาร จํานวน  279 คน 
แตTดQวยเหตุผล 2 ประการ กลTาวคือ ประการแรกเพ่ือใหQเปOนไปตามขQอตกลงเบ้ืองตQนของการวิเคราะห�
ถดถอยพหุคูณท่ีตQองใชQกลุTมตัวอยTางไมTนQอยกวTา 400 คน และประการท่ีสองเพ่ือลดคTาความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการสุTมตัวอยTางนQอยเกินไปในแตTละโรงเรียน  จึงสุTมตัวอยTางโรงเรียนละเทTาๆ กัน 
โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 153 โรงเรียน ไดQจํานวนกลุTมตัวอยTางเทTากับ 459 คน ดังนั้น ผูQวิจัยจึงใชQ
กลุTมตัวอยTางในการวิจัยครั้งนี้ คือ 459 คน มากกวTาขนาดกลุTมตัวอยTางข้ันตํ่าท่ีไดQจากการคํานวณไดQ 
แลQวสุTมกลุTมตัวอยTางโดยใชQการสุTมแบบแบTงชั้น (Stratified Sampling) เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ต้ังอยูTในทQองท่ี 5 อําเภอ จึงใชQอําเภอท่ีสถานศึกษาต้ังอยูT
เปOนหลักในการจัดชั้น 

3) สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 1) คTารQอยละโดยใชQสูตร (Percentage) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

อQางใน ประภาส  เกตุพงษ�พันธ�, 2549) 2) คTาเฉลี่ย 3) คTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติท่ีใชQในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 1) การหาความเท่ียงตรง 2) การหาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชQวิธีการหาคTาสัมประสิทธิ์แอลฟ|า ตามวิธีการของครอนบาค 
3. สถิติท่ีใชQทดสอบสมมติฐาน 1) การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยกับพฤติกรรม

ความเปOนผูQนําทางวิชาการ โดยใชQสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน 2) การวิเคราะห�ปSจจัยท่ีสTงผล
ตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการโดยการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา การบริหารงานดQานวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 สามารถนํามาสรุปไดQดังนี้ 
 1. ระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร ไดQแกT การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การจัดการดQานการเรียนการสอน และการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

1) พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปOนรายดQานพบวTา ดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน และการสTงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และดQานท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ การจัดการดQานการเรียนการสอน 

2) ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขQอ 
พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษาดําเนินการประชุมและรับฟSง ความคิดเห็นของครู 
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เพ่ือใชQในการกําหนดเป�าหมายดQานวิชาการของโรงเรียน รองลงมา ผูQบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพ่ือ
วางแผนและเตรียมจัดการสอนในกลุTมประสบการณ�/ วิชาตTาง ๆ ใหQสอดคลQองความตQองการของทQองถ่ิน
และเหมาะสมกับนักเรียน และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษามีการกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่า
ในการบรรลุตามเป�าหมาย 

3) ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขQอ 
พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษากํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหQ
สอดคลQองกับหลักการและจุดมุTงหมายของหลักสูตร รองลงมา คือ ผูQบริหารสถานศึกษาใชQผลจากการ
ประเมินคุณภาพผูQเรียนเพ่ือจัดโครงการสอนพิเศษ เชTน การสอนซTอมเสริม และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยนQอยท่ีสุด 
คือ ผูQบริหารสถานศึกษาแจQงผลความกQาวหนQาทางการเรียนใหQนักเรียนและผูQปกครองไดQทราบอยTาง
สมํ่าเสมอ 

4) ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปOนรายขQอ พบวTา ขQอท่ีมีคTาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหQครู มี
ความกQาวหนQาทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะสูงข้ึนเม่ือมีโอกาส รองลงมา คือ ผูQบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหQครูนําความรูQทักษะตTางๆ ท่ีไดQรับจากการฝ�กอบรมมาใชQจัดการเรียนการสอน และผูQบริหาร
สถานศึกษาสTงเสริมใหQครูใชQกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนQนนักเรียนเปOนศูนย�กลาง และขQอท่ีมีคTาเฉลี่ย
นQอยท่ีสุด คือ ผูQบริหารสถานศึกษามีมาตรการลงโทษนักเรียนท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมTมีเหตุจําเปOน  

2. ความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานเพศ อายุ ประสบการณ�ในตําแหนTง ขนาดของโรงเรียนท่ี
ทTานปฏิบัติงาน ดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถในการบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการ
งาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร กับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 

1) ปSจจัยดQานเพศ อายุ ประสบการณ�ในตําแหนTง และขนาดของโรงเรียนท่ีทTาน
ปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมีไมTมีความสัมพันธ�กัน 

2) ปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ปSจจัยความสามารถในการบริหาร ปSจจัยความ
รับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และปSจจัยมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารกับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ .01 

3. เรียงลําดับความสัมพันธ�ระหวTางปSจจัยดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม ความสามารถใน
การบริหาร ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน และมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหารกับพฤติกรรม ความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน  

ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดQานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน ดQาน
ความสามารถในการบริหารและดQานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม สามารถทํานายพฤติกรรมความเปOน
ผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQตามลําดับ 

สามารถเขียนสมการพยากรณ�จากปSจจัยท้ังหมด 4 ปSจจัย ซ่ึงสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปSจจัยตTาง ๆ ท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนไดQ
รQอยละ 66.9 ซ่ึงเขียนเปOนสมการ ไดQดังนี้ 
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สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 0.342 + 0.087 (qualification) + 0.173 (capability) + 0.221 (responsibility) + 

0.394 (human relations) 
พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน = 0.342 + 0.087 (คุณวุฒิและ

การศึกษาอบรม) + 0.173 (ความสามารถในการบริหาร) + 0.221 (ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน) + 
0.394 (มนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร) 

สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.104 (Z qualification) + 0.172 (capability) + 0.230 (Z responsibility) + 

0.481 (Z human relations) 
คTามาตรฐานของพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน = 0.104 

(คTามาตรฐานคุณวุฒิและการศึกษาอบรม) + 0.172 (คTามาตรฐานความสามารถในการบริหาร) + 
0.230 (คTามาตรฐานความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงาน) + 0.481 (คTามาตรฐานมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร) 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยขQางตQนท่ีไดQนําเสนอไปแลQวนั้น ผูQวิจัยเห็นวTามีบางประเด็นนTาสนใจท่ีควร
นํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ระดับพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร ไดQแกT การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การจัดการดQานการเรียนการสอน และการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

1) พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก เปOนผลมาจาก
การบรรจุและแตTงต้ังผูQบริหารโรงเรียนในปSจจุบันตQองมีการคัดเลือกผูQท่ีมีความรูQและความสามารถเขQามา
ดํารงตําแหนTง ตลอดจนเม่ือเขQามาดํารงตําแหนTงแลQวนั้นหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองก็ยังใหQความสําคัญในการ
พัฒนาผูQบริหารโรงเรียนอยTางตTอเนื่อง เชTน การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน เปOนตQน จึงทําใหQความสามารถใน
การบริหารจัดการและความเปOนผูQนําทางวิชาการของสถานศึกษามีความโดดเดTนข้ึนมาตามลําดับ และ
องค�ประกอบท่ีชTวยสนับสนุนอ่ืนๆ คือ ความรับผิดชอบในหนQาท่ีการงานของตัวผูQบริหารสถานศึกษาเอง 
และความสามารถในการบริหารท่ีมีอยูTในตัวผูQบริหารสถานศึกษาเอง แตTผูQบริหารสถานศึกษาตQองใหQ
ความสําคัญกับการพัฒนามนุษยสัมพันธ�ในการบริหารท้ังกับผูQใตQบังคับบัญชา และผูQท่ีเก่ียวขQองดQวย เพ่ือ
จุดหมายสูงสุดคือการพัฒนาสถานศึกษาไปสูTการยอมรับจากทุกคน ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของเก้ือกุล 
แสงพริ้ง (2541) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปOนผูQนําทางวิชาการของ ผูQบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวTา ความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยรวม และทุกดQานอยูTในระดับมาก และสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี 
ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของ
ผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ความเปOนผูQนํา
ทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

2) ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ในภาพรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOนผลมาจากการท่ี
ผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการกําหนดเป�าหมาย และการสื่อสารเป�าหมายของโรงเรียน ทําใหQ   
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ทุกคนรูQและใหQความสําคัญกับการดําเนินการดQานวิชาการของโรงเรียนไปดQวย ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัย
ของปราณี ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQาน
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

3) ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOนผลมาจากการ
ท่ีผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการนิเทศและการประเมินผลการสอน การประสานงานดQานการ
ใชQหลักสูตร และการตรวจสอบความกQาวหนQาของนักเรียน ทําใหQการดําเนินการดQานวิชาการของ
โรงเรียนเปOนไปดQวยความราบรื่น และเม่ือเกิดปSญหาในการดําเนินงาน ปSญหาไดQรับการแกQไข ไดQทันที 
ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี  ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอ
พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน โดยรวมอยูTในระดับมาก 

4) ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก ซ่ึงเปOน
ผลมาจากการท่ีผูQบริหารโรงเรียนใหQความสําคัญกับการควบคุมการใชQเวลาในการสอน การดูแลเอาใจ
ใสTครูและนักเรียนอยTางใกลQชิด การจัดใหQมีสิ่งจูงใจใหQกับครู การสTงเสริมใหQมีการพัฒนาวิชาชีพ การ
พัฒนาและการสรQางมาตรฐานดQานวิชาการ และการจัดใหQมีการสTงเสริมสภาพการเรียนรูQ ทําใหQ
โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี และทุกคนท่ีเก่ียวขQองมีความสุขจึงเปOนผลใหQการทํางานวิชาการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลQองกับงานวิจัยของปราณี  ริ้วทอง (2550) ท่ีไดQ
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวTา ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูTในระดับมาก 
 
ข�อเสนอแนะ  
 ขQอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 1. ดQานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน พบวTา พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของ
ผูQบริหารโรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษามีการกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่าในการบรรลุตาม
เป�าหมาย โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองกําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่าในการบรรลุเป�าหมายของโรงเรียนท่ีมีอยูTใหQชัดเจน
และเขQาใจไดQโดยท่ัวกัน 
 2. ดQานการจัดการดQานการเรียนการสอน พฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหาร
โรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษาแจQงผลความกQาวหนQาทางการเรียนใหQนักเรียนและ
ผูQปกครองไดQทราบอยTางสมํ่าเสมอ โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองประชุมผูQท่ีมีสTวนเก่ียวขQองทุกคนรวมท้ัง
ตัวแทนจากผูQปกครอง เพ่ือกําหนดการแจQงความกQาวหนQาทางการเรียนใหQผูQปกครองทราบ อยTางเปOนระบบ
และมีความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติจริงตTอไป 
 3. ดQานการสTงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน พฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน ท่ีมีคTาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ผูQบริหารสถานศึกษามีมาตรการลงโทษนักเรียน
ท่ีมาสายหรือขาดเรียนโดยไมTมีเหตุจําเปOน โดยผูQบริหารโรงเรียนตQองประชุมกับผูQท่ีมีสTวนเก่ียวขQองทุก
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คนรวมท้ังตัวแทนจากผูQปกครอง เพ่ือหาแนวทางรTวมกันในการกําหนดมาตรการลงโทษนักเรียนโดยไมT
เกินจากขอบเขตท่ีสามารถกระทําไดQ 
 4. ปSจจัยท่ีสTงผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียนมากท่ีสุด คือ 
ปSจจัยดQานมนุษยสัมพันธ�ของผูQบริหาร ดังนั้นหนTวยงานท่ีเก่ียวขQองและทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระบุรีเขต 2 เองควรมีการจัดทําโครงการหรือการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการอบรมมนุษยสัมพันธ�ของ
ผูQบริหาร เพราะมนุษยสัมพันธ�เปOนกระบวนการจูงใจของบุคคลอยTางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
เปOนท้ังศาสตร� และศิลป� เพ่ือใชQในการเสริมสรQางความสัมพันธ�อันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ การใหQ
ความรTวมมือ และการใหQความจงรักภักดี ในการติดตTอสัมพันธ�กันระหวTางบุคคลตTอบุคคล ตลอดจนองค�กร
ตTอองค�กร 
 ขQอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตTอไป 
 1. ควรศึกษาปSจจัยอ่ืนๆ เชTน การประสานงาน การประชาสัมพันธ� เปOนตQน ท่ีสTงผลพฤติกรรม
การเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทาง
วิชาการของผูQบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียนสูง 

3. ควรมีการเพ่ิมคณะกรรมการสถานศึกษาเขQาไปเปOนประชากรในการวิจัยครั้งตTอไป เพ่ือ
เปรียบเทียบปSจจัยท่ีมีผลตTอพฤติกรรมความเปOนผูQนําทางวิชาการของผูQบริหารโรงเรียน 
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ศึกษาระดับการปฏิบัติงานด�านการบริหารงานบุคคลของผู�บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

 
A STUDY OF THE PERFORMANCE LEVEL OF PERSONNEL ADMINISTRATION 

OF BASIC EDUCATION SCHOOL IN PATHUM THANI PRIMARY SCHOOL 
 

อนุสรณ�  พลเยี่ยม1  บุญเรือง  ศรเีหรัญ2  และภิเษก  จันทร�เอ่ียม3 
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1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย:อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคล

ของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณ�และขนาดของ
โรงเรียน 

กลุSมตัวอยSางท่ีใชOในการศึกษาไดOแกS  ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 220 คน เครื่องมือท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลเปVนแบบสอบถามการบริหารงาน
บุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา แบบมาตราสSวนประมาณคSา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชOใน
การวิเคราะห�ขOอมูลไดOแกS คSารOอยละ คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใชOการเปรียบเทียบรายคูSดOวยวิธีของเชฟเฟb 
(Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบวSา 
1) ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถม 

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูSในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปVนรายดOานพบวSาทุกดOานอยูSใน
ระดับมาก 

2) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามประสบการณ�และขนาดของโรงเรียนพบวSา 

2.1) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามประสบการณ�โดยรวมและรายดOาน
ไมSแตกตSางกัน 
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2.2) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และการกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to study the performance levels in personnel  

administration of the primary school administrators in Pathum Thani Province, and 2) 
to compare the performance levels in personnel administration of the primary 
school administrators with their  work experience and school size.  

The samples of this research  were 220 primary school administrators. The 
questionnaires with five rating scale items were employed to collect the data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One Way Anova and Scheffe’s method of multiple pairwise comparisons. 

The results of this study were as follows: 
1) Overall the performance levels in personnel administration of the primary 

school administrators in Pathum Thani Province were at a high level. When considering 
in each aspect, all aspects were rated high levels. 

2) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with their work experience and school size, the 
findings were as follows: 

2.1) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with their work experience, the results  showed 
that overall and in each aspect, the mean scores  were not different. 

2.2) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with the school size, the results showed that the 
aspects of planning, position determination and teacher and educator development were 
different at the statistically significant level of .05 . 
 
คําสําคัญ 
 ระดับการปฏิบัติงาน  การบริหารงานบุคคล 
 
ความสําคัญของป=ญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และแกOไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุSงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหOเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�  
เปVนคนดี มีความสามารถและอยูSรSวมสังคมอยSางมีความสุข  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

15 

การศึกษาใหOบรรลุเปqาหมายอยSางมีพลังและมีประสิทธิภาพ  จําเปVนตOองยึดเง่ือนไขและหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ การยึดโรงเรียนเปVนศูนย�กลางในการตัดสินใจ 
(School Based Decision Making)  การมีสSวนรSวม (Participation) การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ความรับผิดชอบตรวจสอบไดO (Accountability) ซ่ึงเปVนแนวทางในการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีจะนําไปสูSการปฏิรูประบบการบริหารจัดการจากเดิมท่ีเนOนการรวมอํานาจไวOท่ี
สSวนกลางไปสูSการบริหารแบบกระจายอํานาจ  โดยเฉพาะมาตรา 39 แหSงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกOไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญใหO
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดOานวิชาการ  งบประมาณ 
การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  เพ่ือใหOการจัดการศึกษาเกิดความมีอิสระ คลSองตัว  สามารถบริหารจัดการศึกษาไดOอยSาง
สะดวก  รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2550) 
 สภาพความเปVนจริงในปvจจุบัน สถานศึกษายังอยูS ในการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปVนผูOกํากับดูแลในระดับพ้ืนท่ี
ของแตSละทOองท่ี จึงเทSากับวSาการบริหารงานของสถานศึกษายังไมSเปVนอิสระอยSางแทOจริงโดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 กระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกเปVน 6 ดOาน คือ ดOานการกําหนดตําแหนSง ดOานการบรรจุและ
การแตSงต้ัง ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย และดOานการออกจากราชการ ของบุคคล อํานาจ
การลงโทษ และการใหOพOนจากงานยังเปVนอํานาจของกรมตOนสังกัดเชSนเดิม กSอใหOเกิดความไมSคลSองตัว
ในการบริหารงานบุคคล ผูOบริหารสถานศึกษามีความตOองการความเปVนอิสระในการบริหารงาน
มากกวSาท่ีเปVนอยูS เพ่ือความคลSองตัวในการบริหารสถานศึกษาใหOประสบผลสําเร็จตามเปqาหมายอยSาง
มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ตามท่ีไดOบัญญัติไวOในพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกOไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ท่ีตOองการใหOมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาอยSางชัดเจน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูOวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัด
ปทุมธานี  เพ่ือเปVนขOอมูลนําเสนอตSอหนSวยงานตOนสังกัด อันจะเปVนประโยชน�ตSอการกําหนดแนวทาง
และขอบขSายการบริหารงานบุคคลท่ีมีความชัดเจนดOานอํานาจหนOาท่ีของผูOบริหารสถานศึกษาตSอไป 
 
โจทย>วิจัย/ป=ญหาวิจัย 
 ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดทุมธานีท่ีมีประสบการณ�แตกตSางกัน
และปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตSางกันมีระดับการปฏิบัติงานแตกตSางกันมากนOอยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค>ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามประสบการณ�และขนาดโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปVนการศึกษากับประชากรที่เปVนผูOอํานวยโรงเรียนจํานวน 170 คน และ
รองผูOอํานวยโรงเรียนจํานวน 50 คน ท่ีอยูSในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ป#การศึกษา 2554 ทุกโรงเรียน 
 เครื่องมือท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลครั้งนี้ เปVนแบบสอบถามท่ีผูOวิจัยสรOางข้ึนเองโดย
อาศัยแนวการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แกOไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แกOไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 6 ดOาน 
แบSงเปVน 2 ตอน  คือ ตอนท่ี 1 ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เปVนการสอบถาม
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูOบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 6 ดOาน คือ ดOานการ
วางแผนและการกําหนดตําแหนSง ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการ ลักษณะเปVนแบบสอบถามเปVนแบบมาตราสSวนประมาณคSา 5 ระดับ 
 ในการวิเคราะห�ขOอมูล ผูOวิจัยทําการวิเคราะห�ขOอมูลดOวยคอมพิวเตอร�โดยใชOโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชOคSาเฉลี่ย คSาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาที และการวิเคราะห�ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชOการเปรียบเทียบรายคูSดOวยวิธีของเชฟเฟb  
 
ผลการวิจัย 
 ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบสอบถาม  สSวนใหญSมีประสบการณ�ในการทํางานต้ังแตS  10 ป#
ข้ึนไป  คิดเปVนรOอยละ 71.43  มีประสบการณ�ในการทํางานนOอยกวSา 10 ป#  คิดเปVนรOอยละ 28.57  
และอยูSในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 62 คน  คิดเปVนรOอยละ 44.29  รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญS  
จํานวน  56 คน คิดเปVนรOอยละ  40.00  และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  22  คน  คิดเปVนรOอยละ  15.71  
 ระดับการปฏิบัติงาน ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก 
 ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSงโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ 
พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการวางแผนกําหนด
อัตรากําลัง ขOาราชการครูลูกจOางประจําและลูกจOางชั่วคราวในสถานศึกษา มีการแตSงต้ังคณะกรรมการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขOาราชการครูเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอเลื่อน
วิทยฐานะ และมีการดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 
 ดOานการบรรจุและการแตSงต้ังโดยรวมอยูSในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ พบวSาทุกขOอ
อยูSในระดับมาก โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ มีการพิจารณาสั่งการใหOขOาราชการครูหรือลูกจOางประจําพOนจากการทดลอง
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ปฏิบัติราชการ และมีการดําเนินการบรรจุแตSงต้ังขOาราชการครูซ่ึงลาออกไปสมัครรับเลือกต้ังหรือดํารง
ตําแหนSงทางการเมืองกลับเขOารับราชการในสายงานเดิม 
 ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปVนรายขOอ พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการจัดอบรม ใหO
ความรูOแกSครูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ มีการดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
แตSงต้ังขOาราชการครู ในสถานศึกษาใหOไดOรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นไปซึ่งเปVนระดับที่มีการเลื่อนไหล 
และมีการดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตSงต้ังขOาราชการครูสายงานการสอนใหOดํารงตําแหนSง
สูงข้ึน หรือรับเงินเดือนระดับสูงข้ึน เนื่องจากการทําผลงานทางวิชาการ 
 ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVน
รายขOอ พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการจัดทําแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรตามความตOองการของสถานศึกษา จัดใหOมีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพครู
ในการปฏิบัติงาน และสSงเสริมใหOมีการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขOอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ 
 ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัยโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายขOอ 
พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS อนุญาตการลาทุกประเภท
ตามท่ีระเบียบกําหนด อนุญาตใหOขOาราชการครูลาออกดOวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความ
ประสงค�ของทางราชการ และมีการเสริมสรOางวินัยและการดําเนินการทางวินัยของขOาราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 ดOานการออกจากราชการโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ พบวSา สSวนใหญS
อยูSในระดับมาก ยกเวOนการอนุญาตใหOขOาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาลาออกไปดํารง
ตําแหนSงทางการเมือง อยูSในระดับปานกลาง โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS อนุญาตใหO
ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปรับราชการสังกัดสSวนอ่ืน อนุญาตใหOขOาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาลาออกจากราชการไดO และดําเนินการยับยั้งการลาออก
จากราชการของขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน  ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ�โดยรวมและรายดOาน
ไมSแตกตSางกัน 
 เม่ือเปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน  ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อผูOวิจัยไดOใชOวิธีของเชฟเฟb (Scheffe’s Method) ในการทดสอบความ
แตกตSางของคSาเฉลี่ยเปVนรายคูS  พบวSา คSาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานของผูOบริหารสถานศึกษาทั้งดOาน
การวางแผนและกําหนดตําแหนSง  และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กแตกตSางจากโรงเรียนขนาดกลางอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. การศึกษาระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายดOาน 
พบวSา ทุกดOานอยูSในระดับมาก ดOานที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดOานดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
ดOานการออกจากราชการ  ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง  ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSง ดOาน
การเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามลําดับ 
ท้ังนี้เนื่องจากวSา การบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
ไดOมีการบริหารงานบุคคลที่เปVนไปในแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกOไขเพ่ิมเติม ซ่ึงการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเปVนภารกิจสําคัญท่ีมุSงสSงเสริมใหOสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดOานการบริหารงานบุคคลใหOเกิดความคลSองตัว อิสระภายใตOกฎหมาย 
ระเบียบ และเปVนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดOรับการพัฒนา 
มีความรูO ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดOรับการยกยSองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและกOาวหนOาใน
วิชาชีพ ซ่ึงจะสSงผลตSอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียึดผูOเรียนเปVนสําคัญ นอกจากนี้แลOวผูOบริหาร
สถานศึกษายังสามารถท่ีจะจัดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหOมีความถูกตOอง รวดเร็ว เปVนไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล และเปVนไปตามหลักการบริหารแบบมุSงเนOนผลสัมฤทธิ์ สอดคลOองกับแนวคิด
และหลักการของแมกซ� เวเบอร� (Max  Weber, 1987 อOางถึงใน ธร สุนทรายุทธ, 2543)  นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมันกลSาวไวOวSา ระบบราชการมีการกําหนดขอบขSายความรับผิดชอบโดยยึดคําสั่ง
กฎระเบียบ การลําดับขั้นและระดับขึ้นอยูSกับอํานาจหนOาที่ เพื่อใหOมีผลตSอระบบการสั่งการระหวSาง
ผูOบังคับบัญชากับผูOใตOบังคับบัญชา การบริหารยึดลายลักษณ�อักษร การบริหารดําเนินไปอยSาง
ตSอเนื่องและยึดการฝ}กอบรม และการบริหารเปVนไปตามแผนและนโยบายท่ีวางไวO  สอดคลOองกับ
อัศวิน  ราวุธกุล (2548) ไดOศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังในการกระจายอํานาจการบริหารสูS
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณ�ในการ   
ผูOบริหารงานของผูOบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวSา ความคาดหวังในการกระจายอํานาจการบริหารสูS
สถานศึกษาของผูOบริหารอยูSในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเปVนรายดOาน พบวSา ทุกดOานอยูSในระดับมาก เปVนการแสดงใหOเห็นวSาผูOบริหาร
สถานศึกษาใหOความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อาจจะถือวSาเปVนสิ่งสําคัญของการบริหารงานใน
โรงเรียน เพราะบุคลากรเปVนผูOท่ีทําใหOกระบวนการทํางานท่ีไดOวางไวOสามรถขับเคลื่อนตSอไปไดO รวมท้ัง
เปVนปvจจัยสําคัญการบริหารงานในทุกๆ ดOานท่ีเก่ียวขOองทําไดOอยSางมีประสิทธิภาพ มีความคลSองตัวใน
การบริหารการจัดการ ซ่ึงสอดคลOองกับเจตนารมณ�ของการจัดการศึกษาและเปVนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกOไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งใหOมี
การจัดระบบโครงสรOางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูSเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏใน
บทบัญญัติในมาตรา 9 (2)  และมาตรา 39  ประกอบกับมาตรา 35  ที่กําหนดใหOสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะเปVนนิติบุคคล ตามหลักการกระจายอํานาจดังกลSาวจะทําใหOสถานศึกษามี
ความคลSองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เปVนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยวิธีการใชO
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โรงเรียนเปVนฐาน (School Based Management : SBM)  ซ่ึงสอดคลOองกับขัตติยา  พันธุ�ทรัพย�สาร 
(2546)  ไดOศึกษาความตOองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
บSอทอง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวSา ความตOองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอบSอทอง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูSในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปVนรายดOานพบวSา  
อยูSในระดับมากทุกดOาน 

2. เปรียบเทียบคSาเฉลี ่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ�โดยรวม
และรายดOานไมSแตกตSางกัน  ซ่ึงไมSเปVนไปตามสมมติฐานท้ังนี้เนื่องจากในรอบหลายป#ท่ีผSานมาประเทศ
ไทยไดOมีการปฏิรูปการศึกษาอยSางตSอเนื่อง  มีการปรับปรุงระบบระเบียบในการบริหารงานบุคคล
โดยไดOมีการประกาศใชOพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และมีการประกาศใชOพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และท่ีแกOไขเพิ่มเติม  ไดOกําหนดบทบาทหนOาที่ผูOบริหารไวOชัดเจนอีกทั้งการอบรมและเตรียมความ
พรOอมอยSางเขOมใหOก ับผู Oที ่จะเขOาร ับตําแหนSงรองผู Oอํานวยการสถานศึกษา และผู Oอํานวยการ
สถานศึกษาทุกคนเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายการศึกษา การบริหารงานฝbายตSางๆ อีกท้ังผูOบริหารสSวน
ใหญSจะตOองสําเร็จการศึกษาในสายการบริหารการศึกษา  จึงทําใหOผูOบริหารมีความรูOดOานการบริหารงาน
บุคคลเปVนอยSางดีตลอดจนไดOมีการพัฒนาเขOารับการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาตSอในระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึง
สอดคลOองกับสาคร  สิทธิโชติ (2549)  ไดOศึกษาสภาพและปvญหาการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ� เขต 3  ผลการวิจัยพบวSา ผูOบริหารโรงเรียน
และครูที ่ม ีประสบการณ�ในการทํางานแตกตSางกันมีความคิดเห็นตSอสภาพ  และปvญหาการ
บริหารงานบุคลคลของผูOบริหารโรงเรียนโดยรวมไมSแตกตSางกัน 

3. เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานของผูOบริหารสถานศึกษาทั้งดOานการวางแผนและ
กําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมีคSาเฉลี่ย
นOอยกวSาโรงเรียนขนาดกลาง  ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีอัตรากําลังครูไมSเพียงพอกับชั้นเรียน 
มีครูสอนไมSตรงเอกวิชาตามท่ีโรงเรียนตOองการและเนื่องจากจํานวนครูท่ีไมSเพียงพอจึงทําใหOครูไมSไดOรับ
การพัฒนาไดOอยSางเต็มที่ ซึ่งสอดคลOองกับเพชร  กลOาหาญ (2552)  ไดOศึกษาสภาพปvญหาและ
แนวทางการแกOไขการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7  ผลการวิจัยพบวSา แนวทางการแกOไขปvญหาการขาดแคลนทรัพยากรครูนั้นเห็นควรใหO
ผูOบริหารมีอํานาจบรรจุและแตSงต้ังครูไดOเอง  โดยชุมชนมีสSวนรSวมและใหOโรงเรียนสํารวจความตOองการ
ครูในสาขาท่ีจําเปVนและขาดแคลน เพ่ือลดผลกระทบดOานการบริหารงานบุคคล  นอกจากนั้น จาก
สภาพปvญหาขาดแคลนขOาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กยังทําใหOเกิดความไมSคลSองตัวในการวางแผน 
การกําหนดตําแหนSง โดยเฉพาะดOานการประเมินผลการปฏิบัติงานของขOาราชการครูเพ่ือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน  เนื่องจากสัดสSวนของขOาราชการครูตSอจํานวนครูท่ีจะไดOรับการพิจารณาไมSเปVนไป
ตามสัดสSวนท่ีกําหนด  สSงผลใหOการพัฒนาครูและโอกาสท่ีครูจะไดOรับการพัฒนาตนเอง  การฝ}กอบรมและ
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การศึกษาดูงานมีนOอยตามไปดOวยทําใหOขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหOเกิดความแตกตSาง
ในดOานการบริหารงานบุคคลระหวSางโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  จุรี  อุไรวัฒนา 
(2547)  ไดOศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่เปVนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 ผลการวิจัยพบวSาปvญหาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็กท่ีเปVนนิติบุคคลนั้นจะไดOจัดใหOสถานศึกษาเปVนแหลSงองค�กรการเรียนรูO และเปVนผูOนํา
ในการจัดกิจกรรมสSงเสริมความรูOดOานวิชาการ โดยชุมชนมีสSวนรSวมในการจัดหาแหลSงทรัพยากรดOานวัตถุ 
คน เงินและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาโดยผูOบริหารจะตOองประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการกําหนดตําแหนSง  อัตรากําลังครูและสSงเสริมใหOบุคลากรไดOรับการพัฒนาในดOานการใชO
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยSางท่ัวถึง  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชO 
 1) ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSง ผูOบริหารควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะใหOครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และควรมีการดําเนินการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนดOวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรSงใส 
 2) ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง ผูOบริหารควรมีการดําเนินการพิจารณาใหOขOาราชการใน
สถานศึกษายOายสับเปลี่ยนไปสถานศึกษาอ่ืนและภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีการคัดเลือกบุคคลท่ี
มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความชํานาญเขOารับราชการกรณีความจําเปVนหรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความ
จําเปVนอยSางยิ่งไดO 
 3) ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ผูOบริหารควรมีการสSงเสริมใหOครูใน
สถานศึกษา มีจิตสํานึกในหนOาท่ีและปฏิบัติตนใหOเหมาะสมกับตําแหนSงหนOาท่ี และมีการสSงเสริมใหOมี
การจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษาเพ่ือชSวยเหลือแกSขOาราชการครู 
 4) ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูOบริหารควรมีการจัดสวัสดิการ/กองทุนใน
การพัฒนาครูในสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตใหOครูลาศึกษาตSอในสาขาท่ีเปVนประโยชน�ตSอหนSวยงาน 
และผูOบริการควรดําเนินการพัฒนาฝ}กอบรมบุคลากรใหมSกSอนมอบหมายงาน 
 5) ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย ผูOบริหารควรจะสSงเสริมใหOครูและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 6) ดOานการออกจากราชการ ผูOบริหารควรจะอนุญาตใหOขOาราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนSงทางการเมือง และพิจารณาสั่งใหOขOาราชการครูไปชSวยราชการ
ท่ีหนSวยงานอ่ืนไดO 
 ขOอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตSอไป 
 1) ควรศึกษาความสัมพันธ�ระหวSางผูOบริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
 2) ควรศึกษาปvจจัยที่สSงผลกระทบตSอการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย>อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          
จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน กลุQมประชากรท่ีใชPในการศึกษา
ครั้งนี้ไดPแกQเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีทํางาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ              
ใชPวิธีการสุQมแบบชั้นภูมิไดPจํานวน 424 คน สถิติท่ีใชPไดPแกQ รPอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
t-test, F-test (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตQางของแตQละกลุQมดPวยวิธีการของ 
Scheffe การพิสูจน�สมมุติฐานทางสถิติมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยสรุปไดPวQา 
1. ผลการวิเคราะห�คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สั ง กัดสํ านั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา  จั งหวั ดส มุทรปราการ  โดยรวม  อยูQ ในระ ดับมาก                         
โดยท่ี พบวQา ดPานธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.22, S.D. = 0.42) และดPานความกPาวหนPาและ
ความม่ันคงในการทํางาน มีคQาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (Χ = 3.66, S.D. = 0.40) 

2. การวิเคราะห�การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ใน
การทํางาน พบวQา 

เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตQางกันมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQาง
กัน เม่ือพิจารณารายดPาน พบวQา  ดPานการบูรณาการสังคมเพียงดPานเดียวท่ีแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ี .05 

สําหรับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานตQางกันมีคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมและรายดPานไมQแตกตQางกัน  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the quality of working life of 

the school administrative staff under the Samut Prakan Educational Service Area 
Office and 2) to compare the quality of working life of the school administrative staff 
under the Samut Prakan Educational Service Area Office according to educational 
level and working experience. 

The population of this study was administrative staff under the Samut 
Prakan Educational Service Area Office. The samples selected by the stratified 
sampling method were 424 respondents. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, t-test (independent) one way ANOVA (F-test) and post hoc 
comparisons were tested by Scheffe’s method with the .05 level of statistical 
significance. 

The findings  were  as  follows: 
1. The analysis of the quality of working life of the school administrative 

staff under the Samut Prakan Educational Service Area Office as a whole were found 
at a high level. Considering each aspect, school charter had the highest mean (Χ = 
4.22, S.D.=0.42) and progress and job tenure had the lowest mean (Χ = 3.66, 
S.D.=0.40) 

2. The analysis of the quality of working life of the school administrative 
staff under the Samut Prakan Educational Service Area Office according to 
educational level and working experience found as follows: 

According to educational level, overall had no difference. Considering each 
aspect, the social integration had significant difference at the level of .05. 

According to working experience, overall and each aspect had no difference. 
  
คําสําคัญ   

คุณภาพชีวิต  ธุรการโรงเรียน 
 

ความสําคัญของปAญหา 
 ในปpจจุบันองค�กรตQางๆ ประสบปpญหาวิกฤตเศรษฐกิจท้ังภาครัฐ และเอกชน มีการจูงใจ
บุคลากรใหPมีการพัฒนาตนเอง ใชPศักยภาพอยQางเต็มที เพ่ือใหPไดPเรียนรูPทักษะใหมQๆ ยกระดับบทบาท
หนPาท่ีการงานใหPดีข้ึน ทําใหPทํางานไดPเต็มความสามารถ มีความกPาวหนPาในอาชีพการงานมากข้ึน 
เชื่อม่ันในตนเองและเปsนท่ียอมรับของคนอ่ืน ในการศึกษาปpจจัยท่ีสามารถทําใหPการบริหารเปsนไป
อยQางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมนุษย�เปsนปpจจัยหนึ่งท่ีมีผล เพราะมนุษย�เปsนนักบริหาร               
และสรPางสรรค�สิ่งตQางๆ ใหPกลายเปsนผลผลิตและการบริหารตามวัตถุประสงค�ขององค�กรจนกระท่ัง
สามารถนําองค�กรสูQความสําเร็จ (สมศรี  ทองนุช, 2544) ซ่ึงในปpจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ไดPสQงผลกระทบตQอวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานของมนุษย�ในทุกสQวนของโลก ทุกหนQวยงานท้ัง
ภาครัฐ และเอกชนตPองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารงานภายในองค�การใหP มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในแวดวงวงการการศึกษาท่ีครูตPองทําหนPาท่ีท้ังงานสอนนักเรียนใหPเปsนบุคคลท่ีมี
ความรูPความสามารถและงานกิจการตQางๆ ของโรงเรียน เพ่ือใหPบรรลุวัตถุประสงค�ของการจัดการเรียน              
การสอนครูจึงตPองทําหนPาท่ีตQางๆ ตามท่ีไดPรับผิดชอบอยQางดี โรงเรียนจึงตPองมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหPตรงตามหนPาท่ีความสามารถ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปsนทรัพยากรท่ีมีคุณคQา มีความสําคัญท่ีสุดตQอองค�กร ท่ีจะ
ทําใหPงานมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสมจะทําใหPบุคลากรในองค�กรสามารถ
ปฏิบัติงานไดPเต็มศักยภาพ สQงผลใหPองค�กรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไวP ความสําเร็จ
ดังกลQาวเกิดข้ึนไดPจากความสามารถ ความรอบรูPในงาน ความต้ังใจทุQมเทและความรQวมมือกันทํางาน
ของบุคลากรภายในองค�กรท้ังหมดนี้ตPองมาจากการท่ีบุคลากรในองค�การสQวนใหญQมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดี  โดยไดPรับความพึงพอใจในเรื่องเก่ียวกับตัวบุคลากรมากท่ีสุดกQอนเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากการ
มีสิ่งแวดลPอมในการทํางานท่ีดี มองเห็นความกPาวหนPาในอาชีพการงานท่ีดี เพ่ือนรQวมงานดี 
ผลตอบแทน และสวัสดิการพอเพียงใดการพัฒนาขีดความรูP  ความสามารถของบุคลากรอยูQเสมอ และ
มีการสื่อสารภายในองค�การอยQางท่ัวถึง  เม่ือคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  สุขภาพจิตก็จะดีตาม ความ
รQวมมือรQวมใจในการทํางานก็จะงQายข้ึน  ความสํานึกในการอยูQรQวมกันเรียนรูPรQวมกันเพ่ือองค�การก็จะ
เกิดข้ึน อันจะสQงผลใหPเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทําใหPองค�การพัฒนากPาวหนPาตQอไป 
(ปราชญา  กลPาผจัญ, 2548) 
 ประกอบกับในป#การศึกษา 2552 ท่ีผQานมา รัฐบาลไดPจัดทําโครงการตPนกลPาอาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดPสนองนโยบายของโครงการตPนกลPาอาชีพ จึงไดPจัดทําโครงการ
คืนครูใหPนักเรียน เพ่ือใหPครูท่ีมีงานลPนมือมีภารกิจการงานตQางๆ  ใหPมุQงเขPาสูQการพัฒนาระบบการจัดการ
การเรียนการสอนเพียงอยQางเดียว โดยมีการวQาจPางบัณฑิตท่ีจบมาใหมQใหPมาทําหนPาท่ีแทนครูในเรื่องงาน
ธุรการ  ซ่ึงไดPรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง  กําหนดระยะเวลาในการทํางาน 12 เดือน  ซ่ึงหลังจาก
นั้นโครงการคืนครูใหPนักเรียนจะดําเนินการอยQางไรตQอไป ก็ข้ึนอยูQกับนโยบายของรัฐบาล  อาจะเปsนไปไดP
สองทางคือ ยกเลิกโครงการทันท่ีท่ีครบกําหนดเวลา กับตQอสัญญาเปsนรายป#อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน
พนักงานธุรการตQางๆ  ท่ีรับผิดชอบหนPาท่ีอยูQในขณะนี้ ตQางมีความกังวลใจเก่ียวกับแนวทางในการดําเนิน
โครงการของรัฐบาลจะเปsนอยQางไรตQอไป บPางก็หาทางออกโดยการ  พัฒนาตนเองดPวยการเรียนวิชาชีพครู
หรืออ่ืนๆ  เพ่ือสอบเขPารับการคัดเลือกใหPเขPาทํางานโดยตรง  อันจะสQงผลใหPมีความยังยืนในอาชีพการงาน
โดยตรง บPางก็เตรียมตัวท่ีจะหางานเพ่ือสํารองไวP หากไมQมีการตQอสัญญา 
 เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนปฏิบัติหนPาท่ีรับผิดชอบหนPาท่ี ภารกิจการของโรงเรียนนั้นๆ 
นอกเหนือจากงานดPานการเรียนการสอนหรือเปsนงานวิชาการ ประกอบดPวยงานบริการ ประสานงาน
ระหวQางบุคลากรตQางๆ ชQวยงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานธุรการ การเงิน และงาน
ความสัมพันธ�ระหวQางโรงเรียนกับชุมชน งานตQางๆ  ดังกลQาวนี้ตPองมีการปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนๆ จึงจะทํา
ใหPกิจกรรมในโรงเรียนดําเนินการไปโดยราบรื่น  สิ่งท่ีทําใหPงานตQางๆ  ดําเนินไปดPวยความเรียบรPอยตPอง
อาศัยงานธุรการ (ปรียาพร  วงศ�อนุตรโรจน�, 2547)  งานธุรการโดยภาพรวมจะเปsนงานบริการซ่ึงตPอง
ติดตQอสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงคุณสมบัติเดQนของบุคคลท่ีจะทําอาชีพนี้คือตPองรับแรงกดดัน
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จากสิ่งตQางๆ ไดPอยQางมาก ซ่ึงในการดําเนินกิจการโรงเรียนจึงนับวQาเจPาหนPาท่ีธุรการเปsนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญอยQางมาก จึงจะทําใหPการบริหารโรงเรียนเปsนไปอยQางราบรื่น ในการทํางานบางครั้งเจPาหนPาท่ี
ธุรการตPองทนตQอสภาวะการกดดันจนทําใหPเกิดความเครียด การทํางานใดๆ ก็ตาม  ถPาบุคคลรูPสึกวQา               
มีความเครียดเกิดข้ึน  ยQอมมีผลทําใหPการทํางานนั้น ไมQประสบความสําเร็จหรือ อาจสําเร็จไดPแตQไมQดี
เทQาท่ีควร 
 ผูPวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปsนเขตท่ีติดกับกรุงเทพฯ มีประชากรหนาแนQน
และมีภาวการณ�แขQงขันสูงในทุกดPาน อันจะสQงผลกระทบตQอสุขภาพจิตใจและการปฏิบัติงานไดP  
การศึกษานี้จะทําใหPเห็นแนวทางในการปรับปรุงปpจจัยตQางๆ ภายในองค�กรใหPตอบสนองตQอการรับรูP
รQวมกัน อันจะนําไปสูQการพัฒนาการปฏิบัติงานและเปsนแนวในการพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหP กับเจPาหนPาธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ไดPอยQางถูกตPองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งข้ึนตQอไป ซ่ึงจะสQงผลใหPการดําเนินงาน
ของ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อันกQอใหPเกิดประโยชน�
กับโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการในท่ีสุด 

 
โจทยBวิจัย/ปAญหาวิจัย 

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ เปsนอยQางไร 
 
วัตถุประสงคBการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน 
                                                         
วิธีดําเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้เปsนแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยในการวิจัย

ไดPใชPวิธีการเก็บรวบรวมขPอมูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชPในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวน 6 อําเภอ 167 
โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 889 คน เพ่ือใหPไดPคําตอบท่ีมีความกระจQางและสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน จาก
แบบสอบถาม เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
ประชากร ประชากรท่ีใชPในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 อําเภอ 167 โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 889 คน 
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กลุQมตัวอยQาง การกําหนดขนาดของกลุQมตัวอยQาง หาจํานวนกลุQมตัวอยQางโดยใชPวิธีคํานวณ
ขนาดกลุQมตัวอยQางของทาโร ยามาเนQ (Yamane, 1967) จํานวนกลุQมตัวอยQางเทQากับ 424 คน 

ตัวแปรท่ีใชPทําการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดPแกQ 
ขPอมูลท่ัวไป ไดPแกQ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน ของเจPาหนPาท่ีธุรการ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดPแกQ คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดPวย ดPานคQาตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ ดPานสิ่งแวดลPอมท่ีปลอดภัย และสQงเสริมสุขภาพ ดPานความกPาวหนPา และความ
ม่ันคงในงาน ดPานการพัฒนาความสามารถทางบุคคล ดPานการบรูณา การดPานสังคม ดPานธรรมนูญใน
องค�กร ดPานความสมดุลระหวQางชีวิตงานและชีวิตดPานอ่ืน และดPานการเก่ียวขPองสัมพันธ�กับสังคม  

เครื่องมือท่ีใชPในการวิจัย 
 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใชPการวิจัยเชิงปริมาณ ในการสรPางแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี
ผูPวิจัยจะสรPางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตQางๆ โดยใหPครอบคลุมตัวแปรท่ี
ตPองการศึกษาท้ังตัวแปรตPนและตัวแปรตามแบQงแบบสอบถามออกเปsน 2 สQวน ดังนี้ 
 สQวนท่ี 1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม 
 สQวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ข้ันตอนการสรPาง การพัฒนาเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวขPอง โดยรวบรวมขPอมูล แนวความคิด หลักการ วิธีการ
เก่ียวกับความสัมพันธ�ของคุณภาพชีวิตการทํางาน จากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยท้ังในประเทศและตQางประเทศ 
 2.  ผูPวิจัยสรPางแบบสอบถามข้ึนเองตามกรอบแนวคิด โดยใชPวัตถุประสงค�ของการวิจัยและ
นิยามศัพท�ของตัวแปรท่ีกําหนดไวPเปsนหลักในการสรPางขPอคําถามตQางๆ เพ่ือใหPครอบคลุมตัวแปรท่ี
ตPองการศึกษา 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสรPางข้ึนพรPอมท้ังคําถามวิจัย วัตถุประสงค� สมมุติฐานการวิจัย นิยาม
ศัพท�ตัวแปรไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชPเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535) และเสนอตQออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�และผูPทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทQาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบวQา มีความชัดเจนถูกตPองของ
เนื้อหา ขPอคําถาม และทําการปรับปรุงแบบสอบถามกQอนนําไปใชPเก็บขPอมูล 
 4. นําผลท่ีไดPจากการพิจารณาของผูPทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทQาน มาคํานวณหาคQาดัชนีความ
สอดคลPองดPวยดัชนีความสอดคลPองระหวQางขPอคําถามกับประเด็นท่ีตPองการทราบ โดยการหาคQา IOC  
แบบสอบถาม จํานวนท้ังหมด แลPวเลือกขPอท่ีมีคQา IOC เทQากับ 1.00 จํานวน 52 ขPอ 
 5. หาความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดPรับการเสนอแนะไปปรับปรุงแกPไข 
และนําไปทดลองใชP (Try Out) กับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางในการวิจัยแตQมี
ลักษณะใกลPเคียงกับกลุQมตัวอยQางในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 40 คน แลPวนํา
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ผลมาวิเคราะห�หาคQาความเท่ียงโดยใชPวิธีการหาคQาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 
อPางอิงในสุวิมล  ติรกานนท�, 2544)  ซ่ึงมีคQาความเชื่อม่ันเทQากับ 0.8627 
 6. นําแบบสอบถามท่ีหาคQาความเท่ียงแลPว มาปรับปรุงภาษาในขPอคําถามใหPเขPาใจงQาย             
มีความสมบูรณ�และชัดเจนมากยิ่งข้ึน แลPวนําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตPองและความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
 ปรากฏวQาแบบสอบถามท่ีผQานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเสร็จสมบูรณ�แลPว
ประกอบดPวยแบบสอบถาม ซ่ึงแบQงเปsน 2 สQวน ไดPแกQ 
 สQวนท่ี 1 เปsนแบบสอบถามเก่ียวกับขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม โดยเปsนคําถาม
เก่ียวกับระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน ท่ีเปsนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 
2 ขPอ 
 สQวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเปsนแบบ
ประมาณคQา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน  52 ขPอ เปsนขPอความท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยการ
กําหนดคQาคะแนนข้ึนอยูQกับลักษณะของขPอคําถาม ดังนี้ 

คําตอบ คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
นPอย 2 4 
นPอยท่ีสุด 1 5 

 
การเก็บรวบรวมขPอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขPอมูล ผูPวิจัยเก็บรวบรวมขPอมูลดPวยตนเอง ท้ังการเก็บขPอมูลจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1 . ขอหนั งสือรับรอง และคําแนะนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงฝ�ายบริหารบุคคลเพ่ือขออนุญาตเขPาไปเก็บขPอมูล ในเดือน
กุมภาพันธ� 2554 ถึงเดือน เมษายน 2554  โดยใชPแบบสอบถามจากกลุQมตัวอยQางท่ีไดPจากการสุQม
จํานวน 424 คน ซ่ึงใหPเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนตอบแบบสอบถามดPวยตนเอง โดยไดPนัดวันกลับไปรับ
แบบสอบถามคืน 

2. นําขPอมูลท่ีไดPจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตPองสมบูรณ�แลPวนําไปวิเคราะห�
ขPอมูลตQอไป 

การวิเคราะห�ขPอมูล 
ผูPวิจัยจะนําขPอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดPจากกลุQมตัวอยQางมาวิเคราะห�โดยแบQงขPอมูลออกเปsน               

2 ประเภท คือ 
ขPอมูลท่ีไดPจากแบบสอบถาม จํานวน 424 คน ใชPวิธีวิเคราะห�ในเชิงปริมาณ โดยใชP

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีคQาสถิติท่ีใชPในการวิเคราะห� ดังนี้ 
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1. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชPสําหรับการอธิบายลักษณะกลุQมตัวอยQาง โดยการ
หาคQารPอยละ (Percentage) คQาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic Mean -Χ ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation-S.D.)  

โดยไดPแปรผลคQาเฉลี่ย ดังนี้  (เชาว�  อินใย, 2543) 
คQา  1.00 – 1.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับนPอยท่ีสุด 
คQา  1.50 – 2.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับนPอย 
คQา  2.50 – 3.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับปานกลาง 
คQา  3.50 – 4.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับมาก 
คQา  4.50 – 5.00 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับมากท่ีสุด 

  

2. สถิติอPางอิง (Reference Statistics) ใชPสําหรับการทดสอบสมมุติฐานเพ่ืออPางอิงไปยัง
ประชากรท่ีศึกษา โดยใชPการวิเคราะห�คQาที t-test Independent และ One-Way ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนํามาสรุปไดPดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห�คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยูQในระดับมาก  โดยท่ี พบวQา ดPาน
ธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.22, S.D. = 0.42) และดPานความกPาวหนPาและความ
ม่ันคงในการทํางาน  มีคQาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (Χ = 3.66, S.D. = 0.40) 
 2. การวิเคราะห�การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ใน
การทํางาน พบวQา 
 เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตQางกันมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQางกัน 
เม่ือพิจารณารายดPาน พบวQา  ดPานการบูรณาการสังคมเพียงดPานเดียวท่ีแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ี .05 
 สําหรับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานตQางกันมีคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมและรายดPานไมQแตกตQางกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง                   
รับสมัครบุคคลเพ่ือเปsนอัตราจPาง ลูกจPางชั่วคราว (โครงการคืนครูใหPแกQนักเรียน) พบวQาคุณภาพชีวิต
โดยภาพรวมอยูQในระดับมาก เปsนเพราะความตPองการพ้ืนฐานท่ีหนQวยงานไดPจัดไวPมีความเหมาะสม
ตามรูปแบบพ้ืนฐานของหนQวยงานรัฐท่ีไดPจัดสวัสดีการใหPซ่ึงสอดคลPองกับงานวิจัยของพิพัฒน�  จันทรา 
(2542) ไดPศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขPาราชการครู สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
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สระแกPว พบวQา โดยรวมอยูQในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปsนรายดPานปรากฏวQามีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดPานความสมดุลระหวQางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยูQในระดับดีมากกวQาดPานอ่ืนๆ รองลงมาไดPแกQ 
ดPานการพัฒนาความสามารถของบุคคลและดPานบูรณาการทางสังคมตามลําดับและขPาราชการครู              
มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดPานคQาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปsนธรรมเปsนอันดับสุดทPาย และจาก
งานวิจัยพบวQา คุณภาพชีวิตในการทํางานทางดPานธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด เปsนเพราะ 
บุคลากร เจPาหนPาท่ีในหนQวยงานมีสQวนรQวมในการกําหนดนโยบายและขPอบังคับตQาง ๆ ในโรงเรียนหรือ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดPอยQางเต็มท่ีรวมถึงมีเกณฑ�การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของเจPาหนPาท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศรี  กรีทอง (2530) ไดPศึกษาความสัมพันธ�
ระหวQางปpจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลภูมิภาค พบวQา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ อยูQในระดับปานกลาง ยกเวPนดPานสิทธิรัฐธรรมนูญอยูQใน
ระดับสูง หากพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตQางทางดPานระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา  ระดับ
การศึกษาและทางดPานประสบการณ�ในการทํางานไมQมีผลตQอคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานและระดับการศึกษาไมQไดPถูกนํามาใชPเปsนเกณฑ�ในการพิจารณาคัดเลือกลูกจPางชั่วคราว 
(โครงการคืนครูใหPแกQนักเรียน) ทําใหPไมQสQงผลตQอคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงสอดคลPองกับงานวิจัย
ของสุพรรณี  ไทยประดิษฐ� (2546) ไดPทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน กรณีศึกษา : พนักงานการ
ไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทย สํานักงานใหญQ จากกลุQมตัวอยQาง จํานวน 200 คนพบวQา พนักงานการ
ไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทยมีความพึงพอใจตQอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยูQในระดับ พึง
พอใจมาก ยกเวPน ดPานความม่ันคงและความกPาวหนPาในการทํางานอยูQในระดับพึงพอใจนPอย ลักษณะ
บุคคลพบวQา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความพึงพอใจตQอคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQางกัน กลุQม
ตัวอยQางท่ีสมรสแลPวมีความพึงพอใจในดPานคQาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดPานสภาพการทํางาน
ท่ีดีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดPานความม่ันคงและความกPาวหนPาในการทํางาน ดPานโอกาส
ในการพัฒนาความรูPความสามารถของบุคคล ดPานสิทธิของพนักงานและดPานเวลาทํางานกับชีวิต
สQวนตัว แตกตQางจากสถานภาพโสด โดยสถานภาพโสดจะมีความพึงพอใจมากกวQาสถานภาพสมรส 
รายไดPท่ีแตกตQางกันทําใหPความพึงพอใจแตกตQางกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากผลคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา ความม่ันคง และความกPาวหนPาในการทํางาน มีคQาเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุดดังนั้น ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน ดังนี้ 
 1. การไดPรับคQาตอบแทนท่ีเปsนธรรมและเพียงพอ ทางสถาบันการศึกษาควรปรับปรุง
คQาตอบแทนใหมQใหPมีความเทQาเทียมกันกับสถานบันการศึกษาอ่ืน โดยใหPสอดคลPองกับคQาครองชีพท่ี
สูงข้ึนในปpจจุบัน 
 2. ดPานสิ่งแวดลPอมท่ีปลอดภัยและสQงเสริมสุขภาพ ทางสถาบันการศึกษาควรมีนโยบาย
สQงเสริมสนับสนุนดPานงบประมาณในการจัดการดPานสิ่งแวดลPอมในหนQวยงาน ใหPมีบรรยากาศการ
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ทํางานท่ีเอ้ืออํานวยตQอความปลอดภัย เชQน ติดต้ังกลPองวงจรป�ดใหPท่ัวถึงเพ่ือป�องกันอาชญากรรม  
และเอ้ืออํานวยตQอสุขภาพอนามัยท่ีดี เชQน จัดใหPมีการบริการตรวจสุขภาพประจําป# ใหPมีสถานท่ีออก
กําลังกายหรือเลQนกีฬา เชQน มีหPองออกกําลังกายพรPอมอุปกรณ�การออกกําลังกาย จัดกิจกรรมสันทนา
การเพ่ือใหPบุคลากรไดPผQอนคลายความตึงเครียดหลังจากการทํางาน เชQน มีมุมสันทนาการ มุมดนตรี 
และมุมกาแฟยามเย็นในวันสุดสัปดาห� 
 3. ดPานความเปsนธรรมในการปฏิบัติงาน ทางสถาบันการศึกษาควรมีนโยบายสQงเสริม
สนับสนุนเรื่องทุนตQาง ๆ ตลอดจนเป�ดโอกาสใหPบุคลากรสายสนับสนุนไดPพัฒนาตนเองไดPอยQางตQอเนื่อง 
เชQน อนุญาตใหPศึกษาตQอหรือฝ�กอบรม ดูงาน ฯลฯ 
 4. ทางสถาบันการศึกษาควรปรับปรุงรายไดPพิเศษสําหรับ พนักงานราชการ ลูกจPางประจํา
และลูกจPางชั่วคราว ใหPมีรายไดPพิเศษทัดเทียมกับขPาราชการ 
 5. ดPานความกPาวหนPาและความม่ันคงในงาน ทางสถาบันการศึกษาควรสQงเสริมสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนใหPมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน มีความเจริญกPาวหนPาในอาชีพ เชQน มีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนQงงาน หรือเลื่อนตําแหนQงงานใหPสูงข้ึนสําหรับผูPท่ีมีความรูP ความสามารถ 
 ขPอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตQอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรเจPาหนPาท่ีธุรการ
โรงเรียน ในเขตการศึกษาอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนPาท่ีหรือในตําแหนQงงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวัง
ของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ประชากรท่ีใชLในการวิจัยคือ ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสุMมตัวอยMางใชLวิธีแบบแบMง
ชั้นภูมิ ไดLจํานวน 385 คน  เครื่องมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม คMาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทMากับ .99 สถิติท่ีใชLในการวิเคราะห�ขLอมูล ไดLแกM คMารLอยละ คMาเฉลี่ย คMาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชLทดสอบสมมติฐาน ไดLแกM t-test Independent  

ผลการวิจัยพบวMา 
1. ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครอง

สMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 6 ดLาน โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามราย
ดLานพบวMา ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLานความสัมพันธ�กับชุมชนมี
คMาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภท
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาเทMากันมีความคาดหวังท่ีแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีจะมีความ
คาดหวังสูงกวMาผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสMวนตําบลและผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด มีความคาดหวังไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดLานพบวMา 
ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were 1) to study the expectations of guardians 

toward the operation of child development centers in local administrative organizations, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 2) to compare the expectations of guardians 
toward the operation having their of child development centers in local administrative 
organizations, Phra Nakhon Si Ayutthaya province by the level of education and the type 
of local administrative organization  The samples used were 385 guardians having their 
child studying at the child development centers, obtained from stratified random 
sampling. The tool used to collect the data was a questionnaire with a reliability of .99. 
Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. 
Hypotheses were tested by t-test (Independent).  

The findings were as follows: 
1) The expectations of guardians toward the operation of child development 

centers in local administrative organizations, Phra Nakhon Si Ayutthaya province as a 
whole and each aspect were at a high level. The aspect obtained the highest mean 
was health and sanitary. The lowest mean was community relations. 

2) The Comparison of the expectations of guardians toward the operation of 
child development centers in local administrative organization, Phara Nakhon Si 
Ayutthaya province, according to level of education and the type of local administrative 
organizations found as follows: 

2.1 Guardians with different educational level having significantly different 
expectation at the level of .01 overall and in each aspect. The guardians who had an 
undergraduate degree had higher mean than the guardians who had a bachelor’s 
degree. 

2.2 Guardians having their child studying at different type of local 
administration organization did not have different expectation in overall aspects. 
Considering in each aspect, the aspect of teaching and learning and teachers were 
significant differences at the level of .05. 
 
คําสําคัญ    

ความคาดหวัง  การดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ความสําคัญของปBญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหMงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 18 ไดLกําหนดใหLสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย อันไดLแกM ศูนย�เด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กกMอนเกณฑ�ของสถาบัน
ศาสนา ศูนย�บริการชMวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตLองการพิเศษ หรือสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยMางอ่ืน เปsนผูLจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปsน Educare คือ เนLนภารกิจดLานการดูแลควบคูMไปกับการใหLการศึกษา Educare เปsนศัพท�
มาจาก Education คือ การใหLการศึกษา และ Care คือ การเลี้ยงดู Education ในสถานศึกษาปฐมวัย จึง
หมายถึงการใหLประสบการณ�การเรียนรูLอยMางมีแบบแผนแกMเด็กเปsนการใหLการดูแลและการศึกษาแกM
เด็กกMอนวัยเรียนโดยมิไดLเปsนการศึกษาภาคบังคับ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542) ไดLจําแนกการการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กวัยนี้ออกเปsน 3 ระดับ คือ การศึกษาสําหรับเด็กอายุแรกเกิด-1 ป# การศึกษาเด็ก 
1½ - 3 ป# และการศึกษาอนุบาล 3-6 ป# มีสถาบันพัฒนาเด็ก คือ สถานเลี้ยงเด็ก (Nursery) โรงเรียน  
เด็กเล็ก (Nursery School) และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปsนผูL ดูแลและจัดการศึกษา
สําหรับเด็กวัยนี้  การศึกษาปฐมวัยเปsนการจัดการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดLจัดเปsนหลักสูตร
ครอบคลุมต้ังแตMอายุ 0-6 ขวบ โดยพัฒนาเปsนหลักสูตร 3 ระดับ ดังนี้ 1) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา 
อายุ แรกเกิด-1 ป# 2) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา  อายุ 1-3 ป# และ 3) หลักสูตรกMอนประถมศึกษา 
อายุ 3-6 ป# ซ่ึงลักษณะของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรจะตLองครอบคลุมการดูแล และการสMงเสริม
พัฒนาการเด็กต้ังแตMแรกเกิด ซ่ึงไมMเนLนเฉพาะการอนุบาล แตMหมายถึงการใหLการศึกษาและดูแลแกMเด็ก
เล็กดLวย (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542) 

ป-จจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว ครอบครัวมีลักษณะเปsนครอบครัว
เด่ียวมากข้ึน ประกอบกับภาวะบีบค้ันทางเศรษฐกิจ ทําใหLสตรีเขLาสูMตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน จึงทําใหL
ครอบครัวขาดคนดูแลเด็ก ทําใหLเด็กกMอนวัยเรียนไดLรับการเลี้ยงดูท่ีไมMเหมาะสม ขณะเดียวกันโรงเรียน
อนุบาลท่ีมีไมMเพียงพอกับจํานวนเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน ผูLปกครองบางรายตLองสMงลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมี
คMาใชLจMายสูง ซ่ึงเปsนเหตุใหLบางครอบครัวไมMสามารถสMงลูกเขLาไปเรียนเพ่ือเตรียมความพรLอมไดL (สํานัก
บริหารการศึกษาทLองถ่ิน, 2543) 

ในสถาบันครอบครัวนั้นผูLปกครองเปsนองค�ประกอบสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งเพราะวMาเด็กท่ี
ไดLรับการพัฒนาดLวยวิธีการท่ีถูกตLองจากโรงเรียน เม่ือไดLรับการสMงเสริมและสนับสนุนเปsนการเสริมแรง
จากผูLปกครอง เด็กจะเกิดความพรLอมในการเรียนรูLและเรียนรูLอยMางมีความสุข มีพัฒนาการในดLานตMางๆ 
เปsนไปตามเปxาหมาย ดังนั้น ผูLปกครองควรเขLามามีบทบาทในการสนับสนุนสMงเสริมในการจัดการศึกษาของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยใหLเขLามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุMงหมาย
ของการจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกับจุดมุMงหมายของผูLปกครองมุMงพัฒนาท่ีตัวเด็กเปsนสําคัญ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2539) 

“ปฐมวัย” เปsนชMวงของการวางรากฐานสําคัญของบุคคล ท้ังดLานสติป-ญญา ความสามารถ ความ
ฉลาดทางอารมณ�บุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตMางใหLความสําคัญกับการวางรากฐานวัยเด็ก 
สําหรับประเทศไทยมีหนMวยงานรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัยหลายหนMวยงาน (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ, 
2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหLแกMองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหLแกMองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหLองค�การบริหาร         
สMวนจังหวัด องค�การบริหารสMวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนLาท่ีสMงเสริม
การศึกษา สMงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสMวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกLไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ป#งบประมาณ 2544 รัฐบาลไดLเริ่มนโยบายการถMายโอน
การศึกษาใหLองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�ปกครองสMวนทLองถ่ิน จึงเปsนสถานท่ีดูแล
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เด็กท่ีมีอายุระหวMาง 3-5 ป# มีฐานะเทียบเทMากับสถานศึกษา ซ่ึงเปsนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ินจัดต้ังข้ึนเองตามความตLองการของประชาชน 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปsนสถานท่ีดูแลและใหLการศึกษาเด็ก อายุระหวMาง 3-5 ป# มีฐานะเทียบเทMา
สถานศึกษา เปsนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินจัดต้ังเอง และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ         
สMวนราชการตMาง ๆ ท่ีถMายโอนใหLอยูMในความดูแลรับผิดชอบขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน เชMน ศูนย�อบรม
เด็กกMอนเกณฑ�ในวัด/ มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถMายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหMงชาติ ฯลฯ ซ่ึงตMอไปนี้ เรียกวMา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน  เด็กเปsนทรัพยากร ท่ีทรงคุณคMา และมีความสําคัญอยMาง
ยิ่งตMอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหLไดLรับความพรLอมท้ังดLานรMางกาย จิตใจ อารมณ� 
สังคม และสติป-ญญาจึงนับเปsนภารกิจสําคัญท่ีหนMวยงาน ซ่ึงรับผิดชอบจะตLองตระหนัก และใหLความสนใจ 
เพ่ือใหLการพัฒนาเด็กเปsนไปอยMางมีคุณภาพและไดLมาตรฐานเหมาะสมกับวัย 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในฐานะหนMวยงานซ่ึงมีภารกิจหนLาท่ีรับผิดชอบดLานการพัฒนาเด็ก 
ตามบทบัญญัติแหMงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวMาดLวยแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ไมMวMาจะเปsนองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองค�การบริหารสMวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลLวนแตMมี
บทบาทท่ีสําคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ป-จจุบันองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน
ไดLจัดต้ัง และดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพรLอมท้ังรับถMายโอนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูMในความดูแล
รับผิดชอบของสMวนราชการตMาง ๆ โดยองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินมีหนLาท่ีรับผิดชอบในการสMงเสริมและ
พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดLาน เพ่ือใหLเด็กไดLรับการพัฒนาอยMางเต็มตามศักยภาพ และไดLมาตรฐาน
กรมสMงเสริมการปกครองทLองถ่ินไดLเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ใหLสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กไดLอยMางมีคุณภาพและเหมาะสม 
ซ่ึงจะเปsนแนวทางใหLองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจะไดLนําเอาผลการวิจัยไปปรับปรุง จากผลการศึกษาครั้งนี้จะแสดงใหLเห็นถึงระดับความ
คาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเด็กในดLานตMาง ๆ วMามีมากนLอยเพียงไร 
ตรงตามความตLองการประชาชนโดยแทLจริง ซ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปsนจังหวัดหนึ่งในเขต ภาคกลาง  
ประกอบดLวย 16 อําเภอมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 319 ศูนย� กระจายอยูMตามตําบลตMาง ๆ ผูLวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
โจทย�วิจัย/ปBญหาวิจัย 

ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครอง
สMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตMางกันตามระดับการศึกษาและประเภทขององค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระดับการศึกษาและประเภทองค�กรปกครอง
สMวนทLองถ่ิน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหLบรรลุวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผูLวิจัยไดL
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  

1. ประชากรและกลุMมตัวอยMาง 
1.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชLในการวิจัยครั้งนี้ ไดLแกM ผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10,361 คน 

1.2 กลุMมตัวอยMาง  
1.2.1 กลุMมตัวอยMางในการวิจัยครั้งนี้ ไดLแกM ผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กของ องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการกําหนดขนาดกลุMม
ตัวอยMางตามสูตร ของ ยามาเนM (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) ไดLขนาดกลุMมตัวอยMาง 385 คน ตามสัดสMวนของจํานวนผูLปกครอง  
    สูตร   n = N 
             1+(Ne)2 

 เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุMมตัวอยMางท่ีพอดี 
N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด 
e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุMมตัวอยMางท่ีนLอยท่ีสุด 

        (สําหรับการศึกษานี้ กําหนด = 0.05) 
      n = 10,361 
            1+10,361(0.05)2 

      n = 10,361 
            1+10,361(0.0025) 

      n = 10,361 
                  26.90 

      = 385 คน 
 

1.2.2 การสุMมตัวอยMาง  
กลุMมตัวอยMางในงานวิจัยนี้ ใชLวิธีการเทียบอัตราสMวนระหวMางผูLปกครองท่ีมีบุตร

เรียนท่ีองค�การบริหารสMวนตําบลกับผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนท่ีองค�การบริหารสMวนตําบล และเทศบาล
และองค�การบริหารสMวนจังหวัด ไดLอัตราสMวนระหวMาง 222 : 163 คน รวมไดL 385 คน แลLวทําการสุMม
แบบงMาย (Simple Random Sampling) ในแตMละกลุMมตามตารางท่ี 1 นี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุMมตัวอยMาง  
 

สังกัดองค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน 
จังหวัดนครศรีอยุธยา 

ประชากร 
(คน) 

กลุ�มตัวอย�าง 
(คน) 

องค�การบริหารสMวนตําบล 5,962 222 
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด 4,399 163 

รวมท้ังส้ิน 10,361 385 
 

2. เครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย   
เครื่องมือท่ีใชLในการศึกษาครั้งนี้ เปsนแบบสอบถามท่ีผูLศึกษาสรLางข้ึนมาจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีตMางๆ ประกอบดLวยคําถาม 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะขLอมูลท่ัวไป ไดLแกM ระดับการศึกษา และประเภท

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ดLาน ดังนี้ ดLานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดLานครูผูLสอน ดLานสภาพแวดลLอม
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดLานการอํานวยความสะดวกและการบริการ ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก และดLานความสัมพันธ�กับชุมชน  

3. ข้ันตอนการสรLางเครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชLแบบสอบถามเปsนเครื่องมือในการรวบรวม
ขLอมูล มีข้ันตอนในการสรLางดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขLองกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตMาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ ความคาดหวัง
ของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

3.2 สรLางแบบสอบถามใหLครอบคลุม วัตถุประสงค� กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย และ
ตัวแปรทุกตัว ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีระบุไวL 

3.3 เสนอแบบสอบถามฉบับรMางตMออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตLองและการครอบคลุมดLานเนื้อหาท่ีตLองการวัด  

3.4 นําแบบสอบถามท่ีผMานความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาเสนอใหLผูLเชี่ยวชาญ 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคMาดัชนีความสอดคลLองระหวMางขLอคําถาม
กับนิยามศัพท�เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: IOC) (ยุทธพงษ�  กัยวรรณ�, 2543) แปลความหมาย
ของคะแนน ดังนี้ 

+1  เม่ือแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
 0  เม่ือไมMแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
-1  เม่ือแนMใจวMาขLอคําถามนั้นวัดไดLไมMตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
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และเลือกขLอท่ีมีคMา IOC มากกวMาหรือเทียบเทMา 0.5 สMวนท่ีมีคMานLอยกวMา 0.5 นํามาปรับปรุง
แกLไขตามคําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ อยูMระหวMาง 0.60 - 1.00 ไดLเทMากับ 0.98 

3.5 นําแบบสอบถามท่ีผMานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไปหา คMาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) จากกลุMมท่ีมีลักษณะคลLายกลุMมตัวอยMาง แตMไมMใชMกลุMมตัวอยMางท่ีศึกษา จํานวน 30 คน และ
นํามาวิเคราะห�หาคุณภาพความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) การหาคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชLสูตรครอนบาค (Cronbach, 1970: 160-161 อLางถึงใน
ยุทธพงษ�  กัยวรรณ�, 2543: 137) ไดLเทMากับ 0.99 

3.6 ปรับปรุงแกLไขแบบสอบถามครั้งสุดทLายภายใตLคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา กMอน
นําไปใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลจริงกับกลุMมตัวอยMาง  

4. วิธีการเก็บรวบรวมขLอมูล ผูLวิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขLอมูล ดังนี้ 
4.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงหัวหนLา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือขอความอนุเคราะห� ในการเก็บขLอมูลผูLปกครองนักเรียนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
4.2 ผูLวิจัยนําแบบสอบถามพรLอมหนังสือขอความรMวมมือในการตอบแบบสอบถามไปใหL

ผูLปกครองนักเรียน ท่ีเปsนกลุMมตัวอยMางตอบแบบสอบถาม   
4.3 ผูLวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดLวยตนเอง หลังจากสMงแบบสอบถาม ไปแลLว        

2 สัปดาห� 
5. การวิเคราะห�ขLอมูล  

ผูLวิจัยไดLประมวลผลและวิเคราะห�ขLอมูลโดยใชLเครื่องคอมพิวเตอร� ดLวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยนําขLอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสและกรอกขLอมูลลงในโปรแกรม SPSS โดยใหLคะแนน ดังนี้ 

5.1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะขLอมูลท่ัวไป ไดLแกM ระดับการศึกษา ประเภทองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน 

5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 6 ดLาน โดยใชL Likert Scale เปsนมาตรวัด มีเกณฑ�การใหLคะแนนแบMงเปsน 5 ระดับ (ศิริชัย  
พงษ�วิชัย, 2544) เสนอขLอมูลท่ีลงรหัสแลLวมาทําการวิเคราะห�ขLอมูล โดยหาคMาเฉลี่ยและสMวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พรLอมท้ังกําหนดเกณฑ�ท่ีใชLในการแปลความหมายของคMาเฉลี่ย  

 
  อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
              จํานวนชั้นท่ีตLองการแบMง 
      =    5 - 1        =   0.8  
             5 

6. สถิติท่ีใชLในการวิจัย 
ผูLศึกษานําขLอมูลท่ีไดLจากแบบสอบถามกลุMมตัวอยMางมาตรวจสอบความสมบูรณ�ของขLอมูล 

จัดทํารหัสขLอมูล และวิเคราะห�ขLอมูลดLวยคอมพิวเตอร� โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีสถิติ ตMอไปนี้  
6.1 คMารLอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean) และสMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการรายงานเก่ียวกับขLอมูลท่ัวไปและใชLในการพรรณนาผลการศึกษา 
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6.2 สถิติท่ีใชLทดสอบสมมติฐาน ระหวMางคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMาง จําแนกตามระดับ
การศึกษาและประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชLคMาทางสถิติแบบ      
t-test Independent  

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนํามาสรุปไดLดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 6 ดLาน พบวMา โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLาน
ความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด เม่ือพิจารณาตามประเภทศูนย�พัฒนาเด็กเล ็ก พบวMา 
ผูLปกครองที่มีบุตรเรียนอยูMในองค�การบริหารสMวนตําบลมีความคาดหวังตMอการดําเนินงานของศูนย�
พัฒนา เด็กเล็ก โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMาดLานครูผูLสอน มีคMาเฉลี่ย
สูงสุด และดLานความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMในเทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัดมีความคาดหวังตMอการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนา เด็กเล็ก โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา
ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  มีคMาเฉลี่ยสูงสุด และดLานคุณภาพการเรียนการสอน มี
คMาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภท
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาเทMากันมีความคาดหวังท่ีแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีจะมีความ
คาดหวังสูงกวMาผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสMวนตําบลและผูLปกครองท่ีมีบุตรเขLาเรียนท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด มีความคาดหวังไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดLานพบวMา 
ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นท่ีนMาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท้ัง 6 ดLาน พบวMา โดยภาพรวม อยูMในระดับมาก 
ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMาผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เชMน เรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กนักเรียนท่ีดีไมMวMาจะเปsนในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร รวมถึงการปฏิบัติตนอยMางไร เชMน ลLางมือ แปรงฟ-นกMอนนอน จัดบริการอาหาร
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เสริมและอาหารกลางวันท่ีสะอาดตามหลักโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอตMอความตLองการของ
นักเรียนบริการตรวจสุขภาพรMางกายและฟ-น แกMนักเรียน ประจําป# มีการบันทึกสุขภาพของเด็กอยMาง
เปsนป-จจุบัน แสดงถึงการตรวจสุขภาพอยMางสมํ่าเสมอพรLอมดูพัฒนาการทางดLานรMางกายจากการ        
ชั่งน้ําหนักและวัดสMวนสูงเด็กทุกคน มีมาตรการปxองกันอุบัติเหตุและมีหLองพยาบาลเพียงพอกับนักเรียน 
ท่ีป�วย มีมาตรการปxองกันและควบคุมโรคติดตMอภายในโรงเรียนเชMน การฉีดวัคซีน ครูมีความเอ้ืออาทร  
เขLาใจและเอาใจใสMผูLเรียนทุกคนอยMางสมํ่าเสมอเทMาเทียมกัน ครูมีมนุษย�สัมพันธ� ควบคุมอารมณ�ไดLและ
รับฟ-งความคิดเห็นของผูLอ่ืนครูรักและเอาใจใสMนักเรียนท้ังในหLองเรียนและนอกหLองเรียนทุกคน รวมถึง
รวมถึงมุMงพัฒนาใหLเด็กชMวยเหลือตัวเองไดL เชMน การแตMงกาย การรับประทานอาหาร การเขLาหLองน้ํา 
เตรียมความพรLอมเพ่ือท่ีจะเรียนตMอในระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมท่ีเนLนการปลูกฝ-งคุณธรรม
จริยธรรมใหLกับเด็ก เปsนตLน ซ่ึงสอดคลLองกับงานวิจัยของอรอุมา  สินสูM (2553) ไดLทําการวิจัย เรื่อง 
ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�การบริหารสMวนตําบล 
พบวMา ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหาร          
สMวนตําบล อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยูMในระดับมาก สอดคลLองกับงานวิจัยของ ราตรี   
นาสาทร (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวMา ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม
ผูLปกครองมีความคาดหวังในระดับมาก และสอดคลLองกับงานวิจัยของเปรมรุMง  วงค�อนัน (2551) ไดLทํา
การวิจัย เรื่อง ป-จจัยในการตัดสินใจของผูLปกครองในการสMงบุตรหลาน เขLารับการดูแลในสถานศึกษาเด็ก
เล็กเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวMา ป-จจัยในการตัดสินใจของผูLปกครองในการสMงบุตร
หลานเขLารับการดูแลในสถานศึกษาเด็กเล็กเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางในภาพรวมและ         
รายดLาน อยูMในระดับมาก แตMไมMสอดคลLองกับงานวิจัยของสนิษา  อรัญมิตร (2552) การดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก: กรณีศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�การบริหารสMวนตําบลหLวยยาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกMน พบวMา สภาพการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบลหLวยยาง 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกMน โดยภาพรวมอยูMในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา  ดLานสุขภาพอนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีคMาเฉลี่ยสูงสุด
ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูM ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของ
การฝ�กวิธีการรับประทานอาหารใหLกับเด็กอยMางถูกตLองและถูกวิธี การดูแลความสะอาด การจัดบริการ
ใหLนักเรียนตรวจสุขภาพรMางกายและฟ-นประจําป# การบันทึกสุขภาพของเด็กอยMางเปsนป-จจุบัน แสดง
ถึงการตรวจสุขภาพอยMางสมํ่าเสมอพรLอมดูพัฒนาการทางดLานรMางกาย เปsนตLน และดLานความสัมพันธ�
กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตรเรียนอยูMศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องของการจัดกิจกรรมสรLางความสัมพันธ�กับชุมชนไมMมีความตMอเนื่องการ
ติดตMอสื่อสารไมMท่ัวถึงทําใหLชุมชนไมMไดLรับทราบการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยMางตMอเนื่อง 
ซ่ึงสอดคลLองกับงานวิจัยของสมบัติ  เขียวนิล (2552) ไดLทําการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผูLปกครองท่ี
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มีตMอการบริหารการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบล พบวMา ดLานความสัมพันธ�กับ
ชุมชนมีระดับนLอยกวMาดLานอ่ืน ๆ 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทองค�กร
ปกครองสMวนทLองถ่ิน พบวMา ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมและรายดLานแตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงเปsนไปตามสมมติฐาน 
ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตMางกันตามระดับการศึกษา ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMาผูLปกครองท่ีมีระดับ
การศึกษาตMางกันมีความคิดแตกตMางกันไปในเรื่องของความคาดหวังท่ีจะไดLรับจากการดําเนินงานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผูLปกครองท่ีมีการศึกษาท่ีตํ่ากวMาจึงมีความคาดหวังมากกวMาผูLปกครองท่ีมีการศึกษา
สูงกวMา และสอดคลLองกับงานวิจัยของสมบัติ  เขียวนิล (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูLปกครองท่ีมีตMอการบริหารการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสMวนตําบล พบวMา ผูLปกครองท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตMางกันมีความคาดหวังในภาพรวมดLานวิชาการแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี .05 แตMไมMสอดคลLองกับงานวิจัยของราตรี  นาสาทร (2552) ไดLทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูLปกครองท่ีมีตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
พบวMา ผูLปกครองท่ีมีระดับการศึกษา แตกตMางกัน มีความคาดหวังตMอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบLานเลMา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมไมMแตกตMางกัน 

ผลเปรียบเทียบความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน 
โดยภาพรวมไมMแตกตMางกัน จึงไมMเปsนไปตามสมมติฐานความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตกตMางกันตามประเภท
ขององค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินเม่ือพิจารณาตามรายดLาน พบวMา ดLานคุณภาพการเรียนการสอน และ
ดLานครูผูLสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้แสดงใหLเห็นวMา ผูLปกครองท่ีมีบุตร
เรียนในองค�การบริหารสMวนตําบลมีคMามากกวMาบุตรท่ีเรียนในเทศบาลและองค�การบริหารสMวนจังหวัด 
ยกเวLน ดLานสภาพแวดลLอมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดLานการอํานวยความสะดวกและการบริการ ดLานสุขภาพ
อนามัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และดLานความสัมพันธ�กับชุมชนไมMแตกตMางกัน   
 
ขอเสนอแนะ  

 1. ขLอเสนอแนะจากงานวิจัย 
1.1 การวิเคราะห�ความคาดหวังของผูLปกครองท่ีมีตMอการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

องค�กรปกครองสMวนทLองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวMา  ดLานความสัมพันธ�กับชุมชน มีคMาเฉลี่ยตํ่าสุด 
ดังนั้นผูLบริหารองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินควรมีการสMงเสริมกิจกรรมสรLางความสัมพันธ�กับชุมชน อยMาง
ตMอเนื่อง เพ่ือเปsนการเชื่อมโยงและขยายเครือขMายทุกดLานไมMวMาจะเปsนหลักสูตร ดLานกีฬา เปsนตLน 

1.2 จากขLอเสนอแนะมีการใหLศูนย�พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาการเรียนการสอนและใหL
ความสําคัญของครูผูLสอนมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูLบริหารองค�กรปกครองสMวนทLองถ่ินควรสMงเสริมใหLครูผูLสอน
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ไดLรับการพัฒนามากยิ่งข้ึนไมMวMาจะเปsนเรื่องการอบรม การสMงเสริมสนับสนุนทุนการเรียนตMอเพ่ือการสรLาง
รากฐานการศึกษาท่ีม่ันคงตMอไป 

2. ขLอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
2.1 ควรศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการองค�การบริหารสMวนตําบลระหวMางอําเภอ เพ่ือ

เปรียบเทียบการบริหารจัดการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
2.2 ควรศึกษาเรื่องบทบาทขององค�การบริหารสMวนตําบลในการสMงเสริมศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก เพ่ือเปsนแนวทางเสริมในการบริหารจัดการไดLอยMางถูกตLองในเรื่องของบทบาทของการบริหาร 
2.3 ควรศึกษาเรื่องสภาพการจัดการศึกษาขององค�การบริหารสMวนตําบล ในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก เพ่ือทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาและนํามาพัฒนาปรับปรุงไดLอยMางถูกวิธี 
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บทคัดย4อ 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

วัตถุประสงค� 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย          
ตามความคิดเห็นของนักเรียนศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค� กองทัพไทย  และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ ท้ัง      
4 ดYาน คือ  ดYานการดําเนินงาน ดYานการจัดกิจกรรม ดYานการใหYบริการและสวัสดิการและดYานการจัด
สภาพแวดลYอม  กลุUมตัวอยUาง จํานวน 258  คน เครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูลมีลักษณะเป[น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคUา (Rating scale) คUาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดสภาพการบริหาร เทUากับ 
.93  และปQญหา เทUากับ .81  สถิติท่ีใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล ไดYแกU คUารYอยละ คUาเฉลี่ย คUาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชYทดสอบสมมติฐานสมมติฐานคUาที t-test Independent และระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมี
มากกวUาสองกลุUม วิเคราะห�โดยวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หากพบ
ความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะทดสอบความแตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ Scheffe’s 

  ผลการวิจัยพบวUา 
1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�            

กองทัพไทย  
1.1 การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                

โดยภาพรวม    อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงสุด 
และดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด   

1.2 การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ปQญหาดYานการใหYบริการและสวัสดิการ 
มีคUาเฉลี่ยสูงสุด และปQญหาดYานการจัดกิจกรรม  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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2.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนก
ตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1 ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน  สUวนรายดYาน  พบวUา  ดYานการดําเนินงาน และดYานการใหYบริการ 
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  เปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนก
ตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

3.1 ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

3.2 ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the states and problems  

in the administration of student dormitory based on the opinions of current students 
and alumni of the Royal Thai Army School of Music, and (2) to compare  the states 
and problems in the administration of student dormitory based on the opinions of 
current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music. The four main 
aspects considered in this study were the aspects of operation activities, services and 
welfare and environment management.  

 The samples were 258 respondents. The tool used to collect the data was  
a rating scale questionnaire with a reliability level of .93. Statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, t-test(independent), One way ANOVA (F-test), and 
post hoc comparisons with Scheffe’s method.  

The findings were as follows: 
1) The analysis results of the states and problems of the administration of 

student dormitory were as follows: 
1.1) The states of the administration as a whole were at a moderate 

level, while the aspect with the highest mean was the aspect of operation and the 
aspect with the lowest mean was the aspect of services and welfare.  
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1.2) The problems of the administration as a whole were at a moderate 
level, while the aspect with the highest mean was the aspect of services and welfare  
and the aspect with the lowest mean was the aspect of activities.  

2) The states of the administration of student dormitory based on the 
opinions of current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music 
were as follows:  

2.1) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on their status there were no differences as a whole and in each aspect.  

2.2) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on the military forces they enlisted in, there were no differences as a whole, 
but there were differences in the aspects of operation and services and welfare, with              
a statistically significant level of .05. 

3) The problems of the administration of student dormitory based on 
the opinions of current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music 
were as follows: 

3.1) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on their status, there were no differences as a whole and in each aspect.  

3.2) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on the military forces they enlisted in, there were differences as a whole and 
in each aspect at the statistically significant level of .05. 
 
คําสําคัญ   

ศึกษาสภาพและปQญหา  การบริหารงาน  โรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� 
 

ความสําคัญของปญหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดYจัดทําข้ึนใน

ชUวงเวลาท่ีประเทศไทยตYองเผชิญกับสถานการณ�ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลYอมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยUางรวดเร็วและสUงผลกระทบอยUางรุนแรงกวUาชUวงท่ีผUานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 
สังคมไทยไดYอัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต�ใชYอยUางกวYางขวางในทุกระดับ 
ต้ังแตUระดับปQจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงไดYมีสUวนเสริมสรYางภูมิคุYมกันและ
ชUวยใหYสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูUไดYอยUางม่ันคงทUามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลUาว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคสUวนในสังคมไทยเห็นพYองรUวมกันนYอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป[นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยUางตUอเนื่อง เพ่ือมุUงใหYเกิดภูมิคุYมกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยUางเหมาะสม เพ่ือใหYการพัฒนาประเทศสูUความสมดุลและยั่งยืน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ 
(สศช.) ไดYใหYความสําคัญกับการมีสUวนรUวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสUวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค 
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และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยUางกวYางขวางและตUอเนื่อง เพ่ือรUวมกันกําหนดวิสัยทัศน�
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรUวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร�ของแผนฯ เพ่ือมุUงสูU "สังคม
อยูUรUวมกันอยUางมีความสุข ดYวยความเสมอภาค เป[นธรรม และมีภูมิคุYมกันตUอการเปลี่ยนแปลง" การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป[นการนําภูมิคุYมกันท่ีมีอยูU พรYอมท้ังเรUงสรYางภูมิคุYมกันใน
ประเทศใหYเขYมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรYอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหYสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดYอยUางเหมาะสม โดยใหYความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหYมีคุณภาพ มีโอกาสเขYาถึงทรัพยากร และไดYรับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยUางเป[นธรรม รวมท้ังสรYางโอกาสทางเศรษฐกิจดYวยฐานความรูY เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรYางสรรค� บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป[นมิตรตUอสิ่งแวดลYอม ขณะเดียวกัน ยังจําเป[นตYอง
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหYบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดYอยUางเป[นรูปธรรม ภายใตYหลักการ
พัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสUวนรUวมของทุกภาคสUวนในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูUการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 26 ตุลาคม 2554. http://www.nesdb.go.th) 

สถานศึกษาเป[นสถาบันแหUงการเรียนรูYท่ีประชาชนท่ัวไปใหYความสําคัญเนื่องจากสถานศึกษา          
มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ใหYเป[นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เป[นแหลUงสรYางองค�
ความรูY  เป[นท่ีรวมของผูYมีความรูYเพ่ือถUายทอดวิชาการแกUเยาวชน  ดYวยเหตุนี้ ประชาชนจึงต่ืนตัวในการสUง
บุตรหลานเขYาศึกษาในสถานศึกษา ไมUวUาจะเป[นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน  เพ่ือใหYบุตรหลานของ
ตนไดYรับการศึกษาหาความรูY ประชาชนไมUเฉพาะท่ีอยูUในเมืองเทUานั้นท่ีใสUใจในการใหYบุตรหลานเขYาหา
ความรูYในสถานศึกษาแตUท้ังนี้รวมไปถึงชุมชนท่ีอยูUหUางไกลดYวยเหตุนี้จึงทําใหYสถานศึกษาบางแหUงมี
หอพักนักเรียนนักศึกษามีสถานศึกษาแบบโรงเรียนประจําเกิดข้ึนท่ีอยูUอาศัยเป[นสิ่งสําคัญอยUางยิ่งสําหรับ
มนุษย�ทุกคน เนื่องจากสัญชาตญาณของมนุษย�จะอยูUกันเป[นครอบครัวโดยมี พUอแมUหรือญาติผูYใหญUเป[น
ผูYดูแล  โดยมีท่ีอยูUอาศัยหรือท่ีเรียกกันวUา “บYาน” เป[นศูนย�รวมของครอบครัว  ทําใหYมนุษย� มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  โดยเฉพาะในการท่ีจะตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ท่ีมีสิ่งแวดลYอมท่ีดี  มีการจัดหอพักใน
สถานศึกษา ใกลYสถานศึกษา หรือเป[นโรงเรียนประจํา จําเป[นอยUางยิ่ง เพ่ือการใชYชีวิตในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาไปในทางท่ีดี  สถานท่ีท่ีรองรับนักเรียนในการพักอาศัยซ่ึงอาจจะเป[นหอพักนักเรียนหรือเป[นโรง
นอนนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจํา (สํานักงานกฤษฎีกา  พระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ. 2507) 

ดนตรีเป[นสUวนหนึ่งของชีวิตมนุษย�เพราะเสียงของดนตรีเป[นเสียงท่ีไพเราะ ซ่ึงทุกคนในโลกนี้
ตYองการความไพเราะ เสียงเป[นกระแสคลื่นท่ีสามารถสรYางความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวจะกUอใหYเกิดการ
พัฒนา ปQญญา และคุณภาพชีวิตท่ีดีกวUา เม่ือทุกคนมีดนตรีในหัวใจ สังคมก็ยUอมนUาอยูUมากข้ึนจิตใจคนก็จะ
สงบและสบายข้ึน เม่ือสังคมไดYพัฒนาและมีการศึกษาเรียนรูYกวYางขวางข้ึนการศึกษาสอนใหYมนุษย�ทราบวUา
ดนตรีเป[นศาสตร�ท่ีจําเป[นตUอชีวิตท่ีเป[นสUวนหนึ่งของวัฒนธรรมซ่ึงเป[นคุณสมบัติของผูYเจริญ (สุกรี  เจริญสุข, 
2545)  

ดนตรีของกองทัพไทย ถูกใชYเพ่ือบรรเลงถวายพระเกียรติยศ แดUองค�พระบาทสมเด็จพระเจYาอยูUหัว 
และพระบรมวงศานุวงศ� กองทัพไทยไดYจัดต้ัง 3 สถาบันหลักอันไดYแกU โรงเรียนดุริยางค�ทหารบก โรงเรียน
ดุริยางค�ทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค�ทหารอากาศ มีหนYาท่ีในการผลิตกําลังพลนักดนตรี หรือท่ีเรียกวUา 
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“ทหารดุริยางค�” ใหYมีความรูY ความสามารถท้ังดYานการดนตรี และการทหารไปพรYอมๆ กัน เม่ือสําเร็จ
การศึกษาจะไดYรับการบรรจุเขYาเป[นนายทหารชั้นประทวนประจําการในกองทัพตามท่ีกองทัพกําหนด 
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเป[นสถานศึกษาในสUวนของโรงเรียนหลักข้ันตYนของกองทัพไทย  มีลักษณะเป[น
แบบโรงเรียนประจํา มีภารกิจดําเนินการฝ�ก และใหYการศึกษาวิชาการ ดYานดนตรีสากล ดนตรีไทย วิชา
สามัญ การฝ�กวิชาทหาร  เป[นหนUวยงานท่ีเป[นความภาคภูมิใจของนักเรียนดุริยางค�ทุกคน โรงเรียน
ดุริยางค�ทหารท้ัง 3 เหลUาทัพมีการวางแผนการดําเนินงานดYานตUางๆ  ปฏิบัติงานอยUางมีคุณภาพตลอดจนจัด
ท่ีพักอาศัยเพ่ือใหYนักเรียนท่ีไดYอยูUในโรงนอนนักเรียนท่ีมีความเป[นอยูUท่ีดีเหมือนไดYอยูUบYานของตนเอง และ
ดําเนินการจัดการดูแลโรงนอนใหYเหมาะสม  และการดําเนินงานเป[นไปอยUางมีประสิทธิภาพ (สมเกียรต์ิ      
จุลโอภาส, 2551) 

โรงเรียนประจํา แบบโรงเรียนทหารก็เป[นสถานศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเป[นท่ีนิยมของ
ผูYปกครอง ผลิตนักเรียนทหารเพ่ือเป[นกําลังพลใหYกับกองทัพโรงเรียนทหารจึงเป[นโรงเรียนท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีมีคุณสมบัติท่ีพรYอมผลิตนักเรียนทหาร เพ่ือท่ีจะเป[นขYาราชการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับตําแหนUง
หนYาท่ี ความชํานาญเฉพาะดYานเนYนการมีระเบียบวินัย ความประพฤติทางทหารเป[นสําคัญพรYอมท่ีจะ
ออกไปปฏิบัติหนYาท่ีหรือประกอบวิชาชีพท่ีตรงกับความตYองการของสายวิทยาการของกองทัพและสังคม
ตUอไป  การดําเนินงานของโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย แมYวUากองทัพจะมีการสนับสนุน
ใหYการดําเนินงานในดYานการศึกษา แตUจะมีปQญหาในเรื่องของท่ีพักอาศัยของนักเรียนโรงเรียนประจําท่ี
โรงเรียนดุริยางค�ทหาร หลายประการ อาทิเชUน ปQญหาของการบริหารและดูแล โรงนอนของนักเรียนนั้น                 
การดําเนินงานไดYทําไปตามความเขYาใจของตนเอง ผูYบริหารมีความรูYและทักษะไมUมากพอในการจัดการโรง
นอนนักเรียน อยUางถูกตYองตามหลักวิชาการ ไมUวUาจะเป[นเรื่องโภชนาการ สุขอนามัย  จิตวิทยา เก่ียวกับการ
เป[นอยูUสิ่งอํานวยความสะดวกตUางๆ รวมถึงการบริหารงานของผูYบริหารโรงนอนนักเรียน ซ่ึงนับวUาเป[น
ปQญหาอยUางมาก ขอบเขตกวYางขวางมากนYอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูUกับองค�ประกอบหลายๆ ประการท่ีสําคัญ 
ไดYแกUนโยบาย สภาพแวดลYอมทางสังคม ขนาดและระดับของโรงเรียน แตUลักษณะการดําเนินงานของโรง
นอนท่ีเป[นลักษณะโรงเรียนประจําแบบทหารอาจทําใหYนักเรียนท่ีพักอาศัย ไมUกลYาแสดงความคิดเห็นใน
การดําเนินงานของโรงนอน จึงทําใหYผูYบริหารไมUสามารถดําเนินงานไดYตรงตามความตYองการของนักเรียน
(http://www.engrdept.com/nco/tahanchangling/school_army.htmใกลYเคียง) กองทัพไทย. 

จากท่ีกลUาวมาแลYวขYางตYน ผูYวิจัยในฐานะมีสUวนในการสรYางเสริมคุณภาพชีวิตในการศึกษาของ
นักเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยวUามีการดําเนินงานอยUางไรและมีปQญหาอะไร ในการดําเนินงานในความคิดเห็น
ของศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUา โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย เพ่ือจะไดYทราบเป[นขYอมูลและเป[นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยใหYเป[นไป
อยUางมีประสิทธิภาพและเพ่ือสรYางเสริมใหYโรงนอนนักเรียนเป[นท่ีพักอาศัยท่ีสUงเสริมการพัฒนาของ
นักเรียนดุริยางค�กองทัพไทยท้ัง 3 เหลUาทัพใหYมีคุณภาพและสอดคลYองกับความตYองการของนักเรียน 
เป[นไปตามนโยบายและเป�าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนตUอไป 
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โจทย�วิจัย/ปญหาวิจัย 
 การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเป[นอยUางไร 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
ตามความคิดเห็นของนักเรียนศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุUมตัวอยUาง 

   ประชากรท่ีใชYในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีใชYในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จํานวน 742 คน จําแนกเป[น นักเรียนปQจจุบัน
จํานวน 301 คน และศิษย�เกUาจํานวน 441 คน 
 กลุUมตัวอยUาง ขนาดตัวอยUาง คํานวณโดยใชYสูตร Taro Yamane’s จากนักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ในป#การศึกษา 2553 ไดYจํานวน 258 คน วิธีการสุUม
ตัวอยUางจากบัญชีรายชื่อของนักเรียนทุกคนท่ี 2 จนครบจํานวน  
 ตัวแปรท่ีใชYทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดYแกU  สถานภาพและเหลUาทัพ     

ตัวแปรตาม ไดYแกU สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทยท้ัง  4  ดYาน คือ 1.  ดYานการดําเนินงาน 2.  ดYานการจัดกิจกรรม 3.  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ 
และ 4.  ดYานการจัดการสภาพแวดลYอม 
  เครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชYในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูYวิจัยไดY
สรYางแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือศึกษาสภาพ และปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย ซ่ึงแบUงออกเป[น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูYตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป[นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ลักษณะแบบสอบถามเป[นแบบ  Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร�ท (Likert’s  Scale) ใน
การวัดระดับการตัดสินใจ ซ่ึงมีเกณฑ�การใหYคะแนนดังนี้ (Best, 1993)   ประกอบดYวย  

1. สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 4 ดYาน คือ ดYาน
การดําเนินงาน  ดYานการจัดกิจกรรม  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  และดYานการจัดการ
สภาพแวดลYอม 
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   ระดับคะแนน  5        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน  4        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับมาก 
   ระดับคะแนน  3        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับปานกลาง  
   ระดับคะแนน  2        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับนYอย 
   ระดับคะแนน  1        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับนYอยท่ีสุด 

2. ปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 4 ดYาน คือ  ดYานการ
ดําเนินงาน  ดYานการจัดกิจกรรม  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  และดYานการจัดการสภาพแวดลYอม 
   ระดับคะแนน  5        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน  4        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับมาก 
   ระดับคะแนน  3        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับปานกลาง  
   ระดับคะแนน  2        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับนYอย 
   ระดับคะแนน  1        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับนYอยท่ีสุด 
 นําเสนอขYอมูลท่ีลงรหัสแลYวมาทําการวิเคราะห�ขYอมูล โดยหาคUาเฉลี่ยและสUวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พรYอมท้ังกําหนดเกณฑ�ท่ีใชYในการแปลความหมายของคUาเฉลี่ย  
  อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
              จํานวนชั้นท่ีตYองการแบUง 
      =      5 - 1        =   0.8  
                 5 
 เกณฑ�การใหYคะแนนของคUาเฉลี่ย มีดังนี้ 
 ชUวงคะแนนเฉลี่ย   ระดับสภาพและปQญหา 
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  นYอย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  นYอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  เป[นแบบสอบถามความคิดเห็น ขYอเสนอแนะ ในการการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
 การสรYางเครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 การสรYางเครื่องมือท่ีใชYเป[นขYอมูล  ผูYวิจัยไดYดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขYองการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเพ่ือนํามากําหนดเป[นกรอบแนวคิดและวิเคราะห�แนวทางในการ
สรYางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรYางข้ึนเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาความ
ถูกตYอง ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามขอบเขตของเนื้อหา และ
วัตถุประสงค�ท่ีวิจัยแลYวนํามาแกYไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 
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   3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกYไขแลYวเสนอใหYผูYเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแกYไขและใหYขYอเสนอแนะเพ่ือหาความสมบูรณ� และความถูกตYองใหYมีความเท่ียงตรงมากข้ึน  
โดยหาคUาดัชนีความสอดคลYองระหวUางขYอคําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ (Item-Objective Congruence 
Index : IOC)  ของยุทธพงษ�  กัยวรรณ� (2543)  แปลความหมายของคะแนน  ดังนี้ 
  +1  เม่ือแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
    0  เม่ือไมUแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
  - 1  เม่ือแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYไมUตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
  และเลือกขYอท่ีมีคUา  IOC มากกวUาหรือเทียบเทUา 0.5 สUวนท่ีมีคUานYอยกวUา 0.5 นํามา
ปรับปรุงแกYไขตามคําแนะนําของผูYเชี่ยวชาญ ไดYคUา 0.95 
  คุณสมบัติของผูYเชี่ยวชาญแตUละทUาน ดังนี้ 
  1. ดร.ดิเรก  ถึงฝQ�ง 

   ตําแหนUง ผูYบริหารมีความรูYความชํานาญทางดYานการบริหาร 
  2. ดร.ชาญชัย  วงศ�สิรสวัสด์ิ   

   ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 
  3. พล.อ.ต. สุรเชษฐ�  ทองสลวย  

   ตําแหนUงเป[นผูYบริหารมีความรูYความชํานาญทางดYาน การบริหาร 
4. ผูYชUวยศาสตราจารย� ดร.สุรพล  พุฒคํา   
   ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  

ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 
  5. ดร.กันต�ฤทัย  คลังพหล 

 ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   
ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 

4. ทดสอบหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผูYวิจัยไดYขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษา
ในการจัดทําแบบสอบถามในสUวนของเนื้อหาวUาสามารถวัดไดYตรงตามประเด็นสอดคลYองกับทฤษฎีท่ีใชY
เป[นกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนวัตถุประสงค� ของการวิจัยแลYวจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ผูYใชYบริการตัวอยUาง (Try Out) นําผลลัพธ�ท่ีไดYมาวัดและวิเคราะห�หาคUาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ดYวยวิธีของ Conbach’s Alpha ไดYคUาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพการบริหาร เทUากับ .93  และ
ปQญหา เทUากับ .81 
 5. นําแบบสอบถามเสนอใหYคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�พิจารณาใหYความเห็นชอบ
หรือเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 
 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกYไขและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เห็นชอบใหYใชY
เป[นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ นําไปเก็บขYอมูลตUอไป 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 หลังจากท่ีผูYวิจัยไดYรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขYองเพ่ือนํามาเป[นแนวทางใน
การสรYางเครื่องมือท่ีใชYในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยผูYวิจัยไดYเก็บรวบรวมขYอมูลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้อยUางเป[นข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ผูYวิจัยติดตUอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ถึงผูYบังคับการกองดุริยางค�กองทัพไทย  เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บขYอมูลจากนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทยและศิษย�เกUา  
 2. ผูYวิจัยแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุUมตัวอยUางจํานวน 258 ชุด แบUงเป[นนักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันจํานวน 105 คน ไดYแกU ทหารบก 41 คน ทหารเรือ 43 คน ทหารอากาศ 21 คน และศิษย�เกUา 
จํานวน 153 คน ไดYแกU ทหารบก 69 คน ทหารเรือ 49 คน ทหารอากาศ 35 คน ไดYรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 100% 
                3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดYวยเองภายใน 20 วัน ตรวจสอบความถูกตYองสมบูรณ�ของ
คําตอบในแบบสอบถาม จัดหมวดหมูUของขYอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือนําขYอมูลไปวิเคราะห�ทางสถิติ 
 การวิเคราะห�ขYอมูล 
 ผูYวิจัยนําขYอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห�ดYวยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป โดยใชYวิธี
ทางสถิติท่ีนํามาใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล  ดังนี้ 
 1. ปQจจัยพ้ืนฐานของผูYตอบแบบสอบถาม  นํามาวิเคราะห�โดยใชYความถ่ี และรYอยละ 
(Percentage) 
 2. การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย นํามาวิเคราะห�โดยใชY
คUาเฉลี่ย ( X ) และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนปQจจุบันและศิษย�เกUา ตUอสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยนํามาวิเคราะห�โดยใชYคUาสถิติ t-test  

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนปQจจุบันและศิษย�เกUา ตUอสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�ทหารบก โรงเรียนดุริยางค�ทหารเรือ และโรงเรียน
ดุริยางค�ทหารอากาศ นํามาวิเคราะห�ซ่ึงเป[นการหาความแตกตUางระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมีมากกวUา
สองกลุUม วิเคราะห�โดยการทดสอบคUาเอฟ (F-test) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) หากพบความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทดสอบความ
แตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ Scheffe 

สถิติท่ีใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล 
 ผูYวิจัยจะวิเคราะห�ขYอมูลดYวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชYสถิติในการวิเคราะห�  ดังนี้ 
 1.  คUาสถิติพ้ืนฐาน ไดYแกU คUารYอยละ (Percentage) คUาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคUาสUวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2.  สถิติท่ีใชYหาคุณภาพเครื่องมือ ไดYแกU คUาความเชื่อม่ัน (Reliability) และคUาดัชนีความ
สอดคลYอง (Index of Objective Congruency) 

3.  สถิติท่ีใชYทดสอบสมมติฐาน ระหวUางคะแนนเฉลี่ยของกลุUมตัวอยUาง  จําแนกตามสถานภาพ
และเหลUาทัพ  ใชYคUาทางสถิติแบบ t-test Independent และระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมีมากกวUา         
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สองกลุUม วิเคราะห�โดยการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หาก
พบความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะทดสอบความแตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ 
scheffe 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
สามารถนํามาสรุปไดYดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�            
กองทัพไทย  

1.1  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย  
โดยภาพรวม อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการดําเนินงาน  มีคUาเฉลี่ย
สูงสุด และดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2.2  การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ                               
มีคUาเฉลี่ยสูงสุด และดYานการจัดกิจกรรม  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. เปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1  ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน สUวนรายดYาน พบวUา ดYานการดําเนินงานและดYานการใหYบริการ
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.3 ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน 

2.4 ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. เป[นแบบสอบถามความคิดเห็น ขYอเสนอแนะ ในการการบริหารงานโรงนอนนักเรียน 
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

3.1  ปQญหาในการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา โรงนอน
สUวนใหญUไมUมีปQญหาเพราะถูกระเบียบอยูUแลYว แตUมีบางสUวนท่ีมีปQญหาคือดYานอุปกรณ�เครื่องใชYชํารุด 
เชUน พัดลม รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ 

3.2  ความตYองการใหYสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา ควรมีการเพ่ิมอุปกรณ�ในโรงนอน เชUน พัดลม เตียง ฯลฯ รวมถึงดYานความ
สะอาด เป[นตYน 
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3.3  แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
พบวUา ควรมีการพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมอุปกรณ�เครื่องใชY เชUน ตูY เตียง เครื่องใชYตUางๆ ใหYเพียงพอ
ตUอความตYองการของนักเรียนในโรงนอน รวมถึงการจัดภูมิทัศน� อาคารสถานท่ีใหYมีบรรยากาศท่ีดีข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�              
กองทัพไทย มีประเด็นท่ีนUาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
1.1  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                 

โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป[นเพราะวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียน          
ท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย   ในเรื่องของการดําเนินงาน ในการจัดทําโครงสรYางท่ีชัดเจนเป[นลายลักษณ�อักษร จัดทําระเบียบ
ขYอปฏิบัติ ระบบกระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมนันทนาการตUางๆ การใหYบริการ
และสวัสดิการดYานการบริการหYองสมุด ดYานอาหาร สุขาภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกตUางๆ และรวมถึงการจัด
สภาพแวดลYอม ภูมิทัศน�ของโรงนอนอยUางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  ณ กาฬสินธุ� 
(2545) ไดYศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปQญหาและการปรับปรุงแกYไขการบริหารงานหอพักของผูYเชUาท่ี
เป[นนักเรียน/นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ� พบวUาผูYเชUาหอพักเห็นวUาสภาพปQจจุบันการใหYบริการดYาน
บุคลากร ดYานการใหYบริการและดYานอาคารสถานท่ี อยูUระดับปฏิบัติปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน 
พบวUา  ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและ
นักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  
กองทัพไทย ในเรื่องของการจัดโครงสรYางการดําเนินงานเป[นลายลักษณ�อักษร มีการดําเนินงานจัดทําระเบียบ
ขYอปฏิบัติในการอยูUประจําของนักเรียนในโรงนอนมีระบบการเก็บรักษาของการแยกโรงนอนนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชายอยUางชัดเจนในเรื่องของระบบความปลอดภัย ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของปภากร  สุวรรณธาดา  
(2541) ไดYทําการศึกษาเรื่อง  ความตYองการท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกUน พบวUา ปQจจัยท่ีมี
ผลตUอการเลือกท่ีอยูUอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกUน  มากท่ีสุด  คือ ความปลอดภัย และดYานการ
ใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ี
เป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� กองทัพ
ไทย ในเรื่องของการจัดบริการดYานอาหารท่ียังไมUถูกตYองตามหลักโภชนาการ  

1.2 การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม อยูUในระดับปานกลาง ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[น
ศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� กองทัพไทย 
ในเรื่องของการจัดบริการหYองสมุด หYองอาหารยังไมUเพียงพอตUอความตYองการของนักเรียนในโรงนอน ซ่ึงการ
จัดบริการดYานอาหารยังไมUถูกตามหลักโภชนาการ  ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  ณ กาฬสินธุ� 
(2545) ไดYศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปQญหาและการปรับปรุงแกYไขการบริหารงานหอพักของผูY
เชUาท่ีเป[นนักเรียน/นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ� พบวUา ผูYเชUาหอพักเห็นวUาปQญหาการใหYบริการ
หอพักอยูUในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ มีคUาเฉลี่ย
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สูงสุด  ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็น
ตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย ในเรื่องของอาหารยังไมU
ถูกตามหลักโภชนาการเทUาท่ีควร และดYานการจัดกิจกรรม มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ี
ศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย ในเรื่องของการเลือกต้ังหัวหนYานักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน มีปQญหานYอยกวUาเรื่องอ่ืน 

2.  เปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1 ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกันจึงไมUเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUาทัพ ท้ังนี้
แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท่ีมีสถานภาพตUางกันไมUวUาจะเป[นนักเรียนปQจจุบันและนักเรียนศิษย�เกUามีความ
คิดเห็นมุมมองเหมือนกันในเรื่องของสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
เหมือนกันท้ังดYานการดําเนินงาน ดYานการจัดกิจกรรม ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ รวมถึงดYาน
การจัดสภาพแวดลYอม เป[นตYน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน สUวนรายดYาน พบวUา ดYานการดําเนินงานและดYานการใหYบริการ
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและ
ปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUา
ทัพ ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUาเหลUาทัพท่ีตUางกันไมUวUาเป[นดุริยางค�ทหารบก ดุริยางค�ทหารเรือและดุริยางค�
ทหารอากาศ มีมุมมองแตกตUางกันไปในเรื่องของสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทย   ตามเหลUาทัพ  ในเรื่องของการดําเนินงาน  และการใหYบริการและสวัสดิการ เป[นตYน ใน
เรื่องการดําเนินงานจะมีความคิดเห็นแตกตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�
ทหารเรือ และดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ สUวนการใหYบริการและสวัสดิการจะ
มีความคิดเห็นแตกตUางกันของเหลUาทัพ ดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารเรือ และดุริยางค�
ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 

2.3  ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน จึงไมUเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและปQญหา
การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUาทัพ
ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท่ีมีสถานภาพตUางกันไมUวUาจะเป[นนักเรียนปQจจุบันและนักเรียนศิษย�เกUา         
มีความคิดเห็นมุมมองเหมือนกันในเรื่องของปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย ไมUวUาจะเป[นเรื่องของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การใหYบริการและสวัสดิการรวมถึง
การจัดสภาพแวดลYอม เป[นตYน 
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2.4  ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเป[นไปตาม
สมมติฐานสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตาม
สถานภาพและเหลUาทัพ ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUาเหลUาทัพท่ีตUางกันไมUวUาเป[นดุริยางค�ทหารบกดุริยางค�ทหารเรือ 
และดุริยางค�ทหารอากาศ กองทัพไทย จะมีมุมมองแตกตUางกันในเรื่องของปQญหาการบริหารงานโรงนอน
นักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  ตามเหลUาทัพ ไมUวUาจะเป[นเรื่องของการดําเนินงานจะมีความคิดเห็น
ตUางกันของเหลUาทัพ ดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารเรือ ดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUา
ดุริยางค�ทหารอากาศ และดุริยางค�ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ  ในเรื่องของการจัดกิจกรรม 
จะมีความคิดเห็นตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ และดุริยางค�
ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ ในเรื่องของการใหYบริการและสวัสดิการ จะมีความคิดเห็น
ตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ และในเรื่องของการจัด
สภาพแวดลYอม จะมีความคิดเห็นตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 
และดุริยางค�ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 
 
ข?อเสนอแนะ 

ขYอเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1.  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา   

ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงท่ีสุด แสดงใหYเห็นวUาการดําเนินงานของโรงนอนนักเรียน 
โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย  มีการจัดระบบโรงนอนท่ีเหมาะสมในการแยกประเภทโรงนอนอยUางชัดเจน
ป�องกันปQญหาเรื่องชูYสาว 

 ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้นผูYบริหารโรงนอนนักเรียนควรมี
การปรับโภชนาการทางดYานอาหารท่ีถูกตรงตามหลักโภชนาการใหYมากข้ึนเพ่ือเป[นการสUงเสริมดYาน
สุขภาพของนักเรียนในโรงนอน  

2.  การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  พบวUา   
ดYานการจัดกิจกรรม มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงใหYเห็นวUามีการเลือกต้ังหัวหนYานักเรียน และ

คณะกรรมการนักเรียนอยUางเหมาะสมเป[นการพัฒนาทักษะนักเรียนใหYมีความรูYเรื่องกฎ ระเบียบของ                  
โรงนอนและมีระบบการบริหารอยUางดี 

ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ มีคUาเฉลี่ยสูงสุด  ดังนั้นผูYบริหารโรงนอนนักเรียน ควรมี
การปรับปรุงแกYไขเรื่องของการจัดอาหารท่ีใหYถูกตYองของโภชนาการเพ่ือลดปQญหาทางดYานอาหาร 

ขYอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1.  ควรศึกษาปQจจัยท่ีสUงผลใหYนักเรียนตัดสินใจพักอยูUอาศัยในโรงนอนประจํา 
2.  ควรศึกษากระบวนการในการใหYบริการและสวัสดิการทางดYานงานบริการสUงผล

ตUอการตัดสินใจเลือกพักอยูUอาศัยในโรงนอนประจํา 
3.  ควรศึกษาคุณภาพการใหYบริการสUงผลตUอการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียน

ดุริยางค�  กองทัพไทย 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง     
ในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวม
ของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพและอายุ
ของผูMปกครอง ประชากรท่ีใชMในการศึกษาครั้งนี้ ไดMแกN ผูMปกครองนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 399 คน เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัยเปTนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชMในการ
วิเคราะห�ขMอมูล ไดMแกN คNารMอยละ คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test Independent 
 ผลการวิจัยสรุปไดMดังนี้ 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ัน พบวNาข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน� รองลงมาคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ และข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการปฏิบัติ 
 2. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังใน
ภาพรวมและรายข้ัน สNวนผลการเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหาร งาน
ท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุในภาพรวมแตกตNางกัน อยNางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันพบวNาแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพียงข้ันเดียว 
คือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and compare the level of guardian’s 
participation in general administration of Bangkok Metropolitan School classified according 
to occupation and age of the guardian. The sample of the research consisted of 399 
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from 6,728 persons in six schools in Laksi District of Bangkok Metropolitan Schools. 
The instrument used to collect the data was a set of rating scale questionnaire with 
40 items. Statistical computer software was analyzed the data in terms of percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test Independent. 
 The findings were as follows: 
 1. The overall level of guardian’s participation in general administration of  
Bangkok Metropolitan Schools was at moderate level. Considering each aspect, the 
highest level was beneficial participation and followed by decision participation.       
The lowest level was action participation. 
 2. The comparison of guardian’s participation in general administration of  
Bangkok Metropolitan Schools classified according to occupation and age of the guardian 
showed as follows:  
  2.1  According to occupation, the level of guardian’s participation in  general 
administration of  Bangkok Metropolitan Schools was significantly different between 
the guardian who got main income and freelance. Overall and each aspect had 
statistical differences at the significant level of .05 
  2.2 According to age, the level of guardian’s participation in general 
administration of Bangkok Metropolitan schools was significantly different between 
the guardian aged below 35 years old and above. Overall had statistical differences  
at the significant level of .05. Considering each aspect, the decision participation,  
was different. 
 
คําสําคัญ   

การมีสNวนรNวม การบริหารงานท่ัวไป  
 

ความสําคัญของป<ญหา 
รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 80 ขMอ 4 กําหนดไวMวNา รัฐ

ตMองสNงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหMองค�กรปกครองสNวนทMองถ่ิน ชุมชน องค�การทาง
ศาสนาและเอกชนจัดและมีสNวนรNวมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหMเทNาเทียมกัน 
และสอดคลMองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหNงรัฐ ตามแผนการศึกษาแหNงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ซ่ึงใหMความสําคัญกับการนําแผนสูNการปฏิบัติ เพ่ือเปTนกลไกขับเคลื่อนขMอเสนอปฏิรูปการศึกษา       
ในทศวรรษท่ีสอง ท่ีเนMนเปsาหมาย 3 ดMาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
และการสNงเสริมการมีสNวนรNวมในการบริการและจัดการศึกษา นับเปTนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญทาง
การศึกษาท่ีสNงผลตNอการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้ังระบบซ่ึงจะสNงผลตNอวิถีคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในองค�รวม นับเปTนการปรับเปลี่ยนแนวคิด โครงสรMางและกระบวนการในการจัดการศึกษา 
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ซ่ึงจะตMองดําเนินการปรับเปลี่ยนอยNางเหมาะสม จริงจังและตNอเนื่อง โดยยึดเง่ือนไขอันเปTนหลักการ
สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การกระจายอํานาจ การมีสNวนรNวม และความรับผิดชอบตรวจสอบไดM 

ในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาเปTนหนNวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งของการจัดการบริหาร
การศึกษา เพราะเปTนหนNวยงานในระดับปฏิบัติท่ีมีความใกลMชิดกับผูMเรียนมากท่ีสุด การจัดระบบบริหาร 
งานสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลMองกับภารกิจของสถานศึกษา จึงเปTนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหM
การศึกษามีคุณภาพ นอกจากนี้ความรNวมมือของผูMปกครอง และชุมชน จะทําใหMการจัดการศึกษา       
มีความสอดคลMองเปTนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในปtจจุบันจึงไมNไดMเปTนเรื่องของครู
และโรงเรียนเทNานั้น แตNสรรพกําลังท้ังมวลในสังคม เชNน ครอบครัว ชุมชน ตMองมีหนMาท่ีท่ีจะรับผิดชอบ
ตNอการศึกษา (ประเวศ  วะสี, 2544) แตNท่ีผNานมาผูMปกครองสNวนใหญNมีความเขMาใจวNาการศึกษาเปTนเรื่อง
ของครูกับโรงเรียนเทNานั้นจึงยกบทบาทหนMาท่ีในการจัดการศึกษาของบุตรหลานใหMกับโรงเรียนท้ังหมด 
เม่ือสNงบุตรหลานเขMาโรงเรียนแลMว ตนเองก็ไมNจําเปTนตMองเก่ียวขMองใด ๆ อีก ซ่ึงเปTนความเขMาใจท่ีไมNถูกตMอง 
แทMจริงแลMวผูMปกครองเปTนบุคคลท่ีมีบทบาทและความสําคัญท่ีสุดในการใหMการศึกษาแกNบุตรหลานของ
ตนเองเพราะเหตุวNา “ผูMปกครองคือครูท่ีดีท่ีสุดในโลก” เปTนครูตลอดเวลาและตลอดชีวิต  (รุNง  แกMวแดง, 
2541) ปtจจุบันเปTนท่ียอมรับกันแลMววNาการท่ีผูMปกครองไมNมีโอกาสและมีบทบาทเขMามามีสNวนรNวมในการ
จัดการศึกษานั้น ทําใหMขาดครูท่ีเปTนผูMสอนบุตรหลานดMวยความรักไมNวNาจะเปTนพNอแมN  ปูy ยNา ตา ยาย 
ดังนั้น ผูMปกครองคือคนท่ีเปTนครูท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีทุกสิ่งทุกอยNางรวมท้ังความปรารถนาดีตNออนาคตของ
บุตรหลานของตนเอง (รุNง  แกMวแดง, 2544) 

ผูMวิจัยมีความเห็นสอดคลMองกับความเปTนมาและหลักการขMางตMนท่ีวNา ผูMปกครองมีบทบาทท่ี
สําคัญตNอนักเรียนมิไดMจํากัดเฉพาะการเลี้ยงดู อบรมบNมนิสัยเทNานั้น บทบาทท่ีสําคัญอยNางหนึ่งท่ีผูMปกครอง
ตMองกระทํา คือการสนับสนุนดMานการศึกษาแกNบุตรหลานของตน เพราะผูMปกครองเปTนบุคคลท่ีมีสNวนเก่ียวขMอง 
เปTนผูMท่ีใกลMชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด มีความเขMาใจพ้ืนฐานอันแทMจริงท้ังทางกายและอารมณ� และมีอิทธิพล
ตNอการศึกษาของนักเรียน ท่ีจะชNวยใหMนักเรียนประสบความสําเร็จไดMอยNางดีท่ีสุด การเปzดโอกาสใหM
ผูMปกครองเขMามามีสNวนรNวมในการบริหารงานทุกดMาน จึงเปTนเรื่องท่ีสําคัญอยNางยิ่ง ผูMวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ดําเนินการวิจัย เพ่ือใหMทราบถึงความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในงานบริหารท่ัวไป เนื่องจาก
งานบริหารท่ัวไปมีขอบขNายงานท่ีครอบคลุมงานบริหารดMานอ่ืน ๆ และเปTนงานท่ีผูMปกครองสามารถเขMาใจ 
เขMาถึงไดMงNายกวNางานดMานอ่ืน ๆ และผลท่ีไดMจากวิจัยยังเปTนประโยชน�ในการวางแผนกําหนดนโยบาย
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเฉพาะดMานการมีสNวนรNวม ใหMมีคุณภาพยิ่งข้ึนไป 
นอกจากนี้ยังเปTนการสรMางความสัมพันธ�ท่ีดีระหวNางโรงเรียนกับผูMปกครองนักเรียน ซ่ึงจะสNงผลใหM
โรงเรียนไดMรับความรNวมมือ และสNงเสริมสนับสนุนในทุก ๆ ดMานจากผูMปกครอง 

 
โจทย>วิจัย/ป<ญหาวิจัย 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป ของผูMปกครองโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูNในระดับใด 
 2. ผูMปกครองท่ีมีอาชีพตNางกัน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตNางกันหรือไมN อยNางไร 
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 3. ผูMปกครองท่ีมีอายุตNางกัน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตNางกันหรือไมN อยNางไร 
 
วัตถุประสงค>การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน      
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไปโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพและอายุของผูMปกครอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         1. ประชากรและกลุNมตัวอยNางท่ีใชMในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชMในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูMปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขต
หลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน ไดMแกN โรงเรียนการเคหะทNาทราย โรงเรียนเคหะ       
ทุNงสองหMองวิทยา 1 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) โรงเรียนเคหะทุNงสองหMองวิทยา 2 โรงเรียน
บางเขน (ไวMสาลีอนุสรณ�) โรงเรียนทุNงสองหMอง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) รวมท้ังสิ้นจํานวน 6,728 คน 
 กลุNมตัวอยNาง คือ ผูMปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 399 คน ซ่ึงไดMมาโดยการใชMวิธีคํานวณขนาดกลุNมตัวอยNางของทาโร ยามาเน  
(Tarro Yamane) โดยสุNมตัวอยNางแบบแบNงชั้นภูมิ แลMวสุNมอยNางงNาย (Proportinal Stratified Random 
Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชMในการวิจัยครั้งนี้ เปTนแบบสอบถามความตMองการมีสNวนรNวมในการบริหาร 
งานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบNงเปTน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เปTนแบบสอบถามเก่ียวกับอาชีพและอายุของผูMปกครอง มีลักษณะเปTนแบบ
เขียนตอบ และแบบสํารวจรายการ (Cheak-List) 
  ตอนท่ี 2 เปTนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองใน
การบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงไดMพัฒนาจากแนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Norman, 1997) 
ไดMแกN มีสNวนรNวมในการตัดสินใจ มีสNวนรNวมในการปฏิบัติ มีสNวนรNวมในผลประโยชน� มีสNวนรNวมในการ
ประเมินผล ซ่ึงเปTนเครื่องมือแบบมาตราสNวนประมาณคNา (Ratting Scals) 5 ระดับ  
 3. การสรMางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชMในการวิจัย ผูMวิจัยไดMดําเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาวิธีการสรMางเครื่องมือ รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีของการมีสNวนรNวม ทฤษฎีของ     
การบริหารงานท่ัวไปจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง เพ่ือนํามาสรMางและพัฒนาเปTนแบบสอบถาม
สําหรับใชMในการศึกษาครั้งนี้ 
   3.2 ศึกษาหลักการสรMางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะสรMาง
แบบสอบถาม รวมท้ังสัดสNวนจํานวนขMอคําถามในแตNละดMาน ซ่ึงของเขตของการศึกษาคMนควMาในครั้งนี้      
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แกNการมีสNวนรNวม 4 ข้ัน คือ มีสNวนรNวมในการตัดสินใจ มีสNวนรNวมในการปฏิบัติ มีสNวนรNวมในผลประโยชน� 
และมีสNวนรNวมในการประเมินผล โดยจําแนกตามอาชีพและอายุของผูMตอบแบบสอบถาม 
  3.3 สรMางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรMางข้ึน เสนอตNออาจารย� ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบ ใหMขMอเสนอแนะ แลMวนํามาปรับปรุงแกMไขใหMถูกตMอง 
  3.4  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกMไขแลMวเสนอผูMเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทNาน ตรวจพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ดMวยวิธีการหาคNาดัชนีความสอดคลMอง (IOC) ระหวNางขMอ
คําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ แลMวเลือกขMอท่ีมีคNา IOC มากกวNา หรือเทNากับ 0.5 สNวนท่ีนMอยกวNา 0.5 นํามา
ปรับปรุงแกMไขตามคําแนะนําของผูMเชี่ยวชาญ 
  3.5 นําแบบสอบถามท่ีแกMไขแลMวไปทดลองใชM (Try Out) กับผูMปกครองนักเรียนกลุNมท่ีไมNใชN
กลุNมตัวอยNาง 40 คน 
  3.6 หาคNาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชMวิธีหาคNาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และหลังจากคํานวณตามสูตรแลMวปรากฏวNาแบบสอบถามท่ี
ใชMในการศึกษาครั้งนี้มีคNาความเชื่อม่ันเทNากับ .95 
  3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชMแลMวไปปรับปรุงแกMไข และนําไปเก็บขMอมูลกับกลุNม
ตัวอยNางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห�ตามความมุNงหมายและสมมติฐานของการศึกษาคMนควMา 
 4.  การเก็บรวบรวมขMอมูล   
  4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�               
ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงผูMอํานวยการโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและ        
เก็บขMอมูลจากกลุNมตัวอยNาง 
  4.2 ผูMวิจัยนําสNงแบบสอบถามไปใหMกับผูMปกครองนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานเขตหลักสี่ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน และนัดหมายการเก็บแบบสอบถามคืน 
  4.3 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห� ตามสูตรโดยใชMโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป  
 5. การวิเคราะห�ขMอมูล หลังจากรวบรวมขMอมูลแบบสอบถามไดMแลMว ผูMวิจัยไดMดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังตNอไปนี้ 
  5.1  การจัดทําขMอมูลของแบบสอบถามท่ีไดMรับคืนมา  
  5.2 การวิเคราะห�ขMอมูลของแบบสอบถามท่ีไดMรับคืนมา โดยใชMโปรแกรมสําเร็จรูป         
แลMวแสดงผลการวิเคราะห�ขMอมูลอายุและอาชีพของผูMตอบแบบสอบถาม ใชMสถิติคNารMอยละ (Percentage) 
  5.3 การวิเคราะห�ขMอมูลความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใชMสถิติคNารMอยละ คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.4 การวิเคราะห�ขMอมูลเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหาร 
งานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและอาชีพ โดยใชMสถิติ t-test Independent 
 6. สถิติท่ีใชMวิเคราะห�ขMอมูล 
  6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดMแกN คNารMอยละ (Percentage) คNาเฉลี่ย (Mean) และสNวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.2 สถิติท่ีใชMหาคุณภาพเครื่องมือ ไดMแกN คNาความเชื่อม่ัน (Reliability) และคNาดัชนี
ความสอดคลMอง (Index of Objective Congruency)  
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  6.3 สถิติท่ีใชMทดสอบสมมุติฐาน ระหวNางคะแนนของกลุNมตัวอยNาง จําแนกตามอาชีพ 
และอายุ ใชMคNาทางสถิติ t-test Independent  
 
ผลการวิจัย 
 1.  การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน      
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้ัน พบวNาข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ย
สูงสุด คือข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน� รองลงมาคือ ข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ และข้ันมีสNวนรNวม
ในการประเมินผล มีคNาเฉลี่ยเทNากัน สNวนข้ันท่ีมีคNาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้ันมีสNวนรNวมในการปฏิบัติ  
 2. การเปรียบเทียบระดับความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจํากับ
ผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMไมNแนNนอน ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป แตกตNางกันอยNางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังในภาพรวมและรายข้ัน และเม่ือจําแนกตามอายุของผูMปกครอง พบวNา 
ผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# กับผูMปกครองท่ีมีอายุ 35 ป#ข้ึนไป ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหาร 
งานท่ัวไป ในภาพรวมแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันพบวNา 
แตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพียง 1 ข้ัน คือข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ  
 

อภิปรายผล 
           ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูNในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปTนเพราะผูMปกครองยังไมNเขMาใจหนMาท่ี
และบทบาทของตนในการเขMามามีสNวนรNวมกับทางโรงเรียน ยังไมNเห็นประโยชน�ท่ีจะเกิดจากการมีสNวนรNวม 
อีกท้ังยังไมNม่ันใจในความรูMความสามารถของตนเอง รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจในปtจจุบันท่ีคNอนขMางรัดตัว
ทําใหMผูMปกครองตMองด้ินรนทํามาหากินจึงไมNสามารถจัดสรรเวลาใหMสําหรับการเขMามีสNวนรNวมไดMอยNางเต็มท่ี 
สอดคลMองกับความคิดเห็นของไลออนท็อส (Liontos, 1992) กลNาววNาการเขMามามีสNวนรNวมในการจัด
การศึกษาของผูMปกครองจะมากหรือนMอยข้ึนอยูN กับวNาผูMปกครองมีความรูMสึกวNาตนเองมีความรูM
ความสามารถเพียงพอท่ีจะรNวมไดMหรือไมN มีความรูMสึกเก่ียวขMองกับความลMมเหลวในระบบโรงเรียน
หรือไมN และความรูMสึกเก่ียวกับคุณคNาของตนเองเพียงใด นอกจากนั้นเพียงข้ึนอยูNกับความคิดเดิมๆ ของ
ผูMปกครอง เชNน ผูMปกครองท่ีมีความคิดวNาเรื่องการจัดการศึกษานั้นควรปลNอยใหMเปTนหนMาท่ีของโรงเรียนเม่ือ
คิดอยNางนี้แลMวก็จะเขMามามีสNวนรNวมนMอย สอดคลMองกับความคิดเห็นของอรุณี  หรดาล (2536) ไดMสรุป
สาเหตุท่ีทําใหMผูMปกครองไมNเขMามามีสNวนรNวมในการจัดการศึกษาวNามีสาเหตุหลัก ๆ 3 ประการ คือ          
1) ตัวผูMปกครอง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปtจจุบันคNอนขMางรัดตัว ผูMปกครองจําเปTนตMองออกทํางาน
นอกบMานท้ังสองคน ดังนั้นจึงไมNมีเวลาท่ีจะเขMามามีสNวนรNวมในกิจกรรมตNาง ๆ ของโรงเรียน 2) ตัวผูMบริหาร
โรงเรียน เนื่องจากผูMบริหารเปTนบุคคลสําคัญในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินงาน
ดMานตNาง ๆ ในโรงเรียน ดังนั้นถMาผูMบริหารไมNใหMความสําคัญกับการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการจัด
การศึกษา และไมNใหMการสนับสนุน โอกาสท่ีผูMปกครองจะไดMเขMามามีสNวนรNวมดMวยคงเปTนไปไดMยาก       
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3) ตัวครู ซ่ึงมีบทบาทหนMาท่ีโดยตรงในการทํางาน หรือรNวมกิจกรรมตNาง ๆ กับผูMปกครอง ซ่ึงสอดคลMอง
กับผลงานวิจัยของสุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช (2545) ศึกษาเรื่องความตMองการและแนวทางการมีสNวนรNวม
ของผูMปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา พบวNาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง
ในการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมอยูNในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดMาน พบวNาความตMองการ     
มีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานโรงเรียน อยูNในระดับมาก 1 ดMาน ไดMแกN ดMานกิจการนักเรียน 
และอยูNในระดับปานกลาง 4 ดMาน ไดMแกN ดMานความสัมพันธ�กับชุมชน ดMานสภาพแวดลMอมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน ดMานวิชาการ และดMานบุคลากร และยังสอดคลMองกับผลงานวิจัยของอารี  ม่ันศิลป� 
(2548) ไดMทําการวิจัยเรื่อง ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองนักเรียน โรงเรียนในเครือคณะภคิณี
พระหฤทัยของพระเยซูเจMาแหNงกรุงเทพฯ ดMานการบริหารท่ัวไปผูMปกครองนักเรียนมีความตMองการ
เก่ียวกับการมีสNวนรNวมโดยภาพรวมมีความตMองการในระดับปานกลาง    
  เม่ือพิจารณาเปTนรายข้ันแลMวพบวNา ผูMปกครองตMองการมีสNวนรNวมในข้ันผลประโยชน� 
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปTนเพราะในข้ันมีสNวนรNวมในผลประโยชน�นั้นเปTนข้ันท่ีผูMปกครองไดMรับประโยชน�
จากการมีสNวนรNวมท้ังทางดMานปริมาณและคุณภาพ ท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงเปTนข้ันท่ีสามารถ
สะทMอนใหMเห็นถึงประสิทธิภาพจากการมีสNวนรNวมในข้ันตอนท่ีผNานมา ไมNวNาผลจะเปTนอยNางไร
ผูMปกครองก็ยินดีท่ีจะรับผิดชอบรNวมกันกับทางโรงเรียน ดังนั้นผูMปกครองจึงสนใจเขMามามีสNวนรNวม      
ในข้ันนี้มากกวNาข้ันอ่ืน ๆ สอดคลMองกับงานวิจัยของอนุรักษ�  มีเพียร (2551) ทําการวิจัยเรื่องความตMองการ 
มีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการฝ�กศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยพบวNาความตMองการมีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝ�กศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยูNใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปTนรายดMาน พบวNาอยูNในระดับมากทุกดMาน โดยในดMานรNวมรับผลประโยชน�มี
คNาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจNาอากาศมีความตMองการมีสNวนรNวมบริหารงานวิชาการ
ดMานรNวมประเมินผลมีคNาเฉลี่ยตํ่าสุด นอกจากนี้ เมธี  เบญจธรรม (2550) ไดMศึกษาความตMองการมีสNวนรNวม
บริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี     
ในการบริหารงานวิชาการท้ัง 12 งาน ประกอบดMวยการมีสNวนรNวมท่ีเก่ียวขMอง 4 ดMาน ไดMแกN ดMานการ
รNวมตัดสินใจ ดMานรNวมดําเนินการ ดMานรNวมรับผลประโยชน� ดMานรNวมประเมินผล พบวNาความตMองการมี
สNวนรNวมของครูดMานรNวมรับผลประโยชน�อยูNในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดMานรNวมดําเนินการ        
ดMานรNวมตัดสินใจและดMานรNวมประเมินผลตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครอง ในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวNาผูMปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจํา กับ
ผูMปกครองท่ีไมNมีรายไดMไมNแนNนอน มีความตMองการมีสNวนรNวมแตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
โดยท่ีผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดMประจําตMองการมีสNวนรNวมมากกวNาผูMปกครองท่ีมีอาชีพมีรายไดM      
ไมNแนNนอน ผลการศึกษาปรากฏเชNนนี้อาจเปTนเพราะ ผูMปกครองท่ีประกอบอาชีพท่ีมีรายไดMประจํา      
ในท่ีนี้หมายถึง อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานเอกชน กลุNมคนเหลNานี้ สNวนใหญNมักจะเปTน  
ผูMท่ีมีการศึกษา จึงมีความเขMาใจในระบบการจัดการศึกษาเห็นความสําคัญของการมีสNวนรNวมในการจัด
การศึกษา มีอาชีพท่ีม่ันคงและรายไดMท่ีแนNนอน มีความพรMอมพ้ืนฐานอยูNแลMว เพราะฉะนั้นความตMองการ   
มีสNวนรNวมจึงมีมากกวNาผูMท่ีประกอบอาชีพท่ีไมNมีรายไดMไมNแนNนอน ในท่ีนี้หมายถึง อาชีพคMาขาย/ธุรกิจ
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สNวนตัว/ รับจMาง สอดคลMองกับคํากลNาวของแม็คเคล�ลแลนด� (McClelland, 1940) ท่ีวNาผูMท่ีมีรายไดMดีมี
การศึกษาสูงและมีอายุอยูNในวัยทํางาน ยNอมปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือสNวนรวม เม่ือมีปtจจัยความตMองการ
พ้ืนฐานพรMอมแลMว จึงแสวงหาความตMองการในระดับตNอไป เชNน ความตMองการชื่อเสียง และความตMองการ
ความสําเร็จ เปTนตMน ประกอบกับมีความตMองการชNวยเหลือสถานศึกษาและตMองการพัฒนาการศึกษา
ของบุตรหลานใหMมีคุณภาพ กลุNมคนเหลNานี้พิจารณาแลMววNาชีวิตสNวนตัวท้ังของตนเองและครอบครัว
คNอนขMางพรMอม ไมNวNาจะเปTนอาชีพหรือรายไดM ดังนั้นถMาชีวิตสNวนตัวคNอนขMางสมบูรณ�ก็ยNอมทําใหMมี 
ความตMองการท่ีจะเขMามามีสNวนรNวมกับทางโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานในปกครอง     
ของตนเอง สอดคลMองกับงานวิจัยของฑัตรัด  ม่ันรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ความตMองการและแนวทาง 
การพัฒนาการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง    
2 ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดMานความตMองการของผูMปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพโดยรวมและรายดMาน
แตกตNางกันอยNางไมNมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลMองกับงานวิจัยของกวิน  เสือสกุล (2546) ศึกษา
เรื่องปtจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอการมีสNวนรNวมจัดการศึกษาท่ีบMานอยูNในระดับสูง และสNวนรNวมในการจัด
การศึกษาท่ีโรงเรียนและชุมชนอยูNในระดับตํ่า สําหรับปtจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอการมีสNวนรNวมจัดการศึกษา
ของผูMปกครองท่ีบMาน ไดMแกN อาชีพหลักของผูMปกครอง ความเพียงพอของรายไดM การไดMรับโอกาส     
ในการมีสNวนรNวมจัดการศึกษาและการใหMความสําคัญและเห็นคุณคNาในการจัดการศึกษา    
 3. การเปรียบเทียบความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบวNาผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# กับผูMปกครองท่ีมีอายุ 
35 ป#ข้ึนไป ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป แตกตNางกันอยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยท่ีผูMปกครองท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# ตMองการมีสNวนรNวมในการบริหารงานท่ัวไป มากกวNาผูMปกครอง
ท่ีมีอายุ 35 ป#ข้ึนไป ท้ังนี้อาจเปTนเพราะผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุนMอยกวNา 35 ป# เปTนกลุNมคนรุNนใหมNท่ีใหM
ความสําคัญกับการศึกษา เปTนกลุNมคนท่ีมีความรูMความสามารถ กลMาแสดงออก และจากการคลุกคลีกับ
การศึกษาในชNวงอายุนMอยกวNา 35 ป# ทําใหMกลุNมคนเหลNานี้เขMาใจบทบาทของตนเองในการเขMามามีสNวนรNวม 
ดังนั้นจึงมีความสนใจท่ีจะเขMามาเปTนผูMมีสNวนไดMสNวนเสียกับทางโรงเรียน ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัย       
ของบังอร  แอกทอง (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการพัฒนา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบวNาผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุนMอยกวNา 36 ป# มีความตMองการมี
สNวนรNวมมากกวNาผูMปกครองกลุNมท่ีมีอายุ 36-50 ป# และกลุNมท่ีมีอายุ 51 ป#ข้ึนไป และประหยัด ทัพธานี 
(2552) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการสNงเสริมการเรียนรูMของนักเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนบMานขอนซุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวNาผูMปกครองท่ีมีอายุ
ตNางกันมีระดับการมีสNวนรNวมในการสNงเสริมการเรียนรูMของนักเรียนตNางกัน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 1.  ขMอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชM 
  1.1  จากผลการวิจัยความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูNในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรประชาสัมพันธ�และสรMาง
แรงจูงใจใหMผูMปกครองเขMามามีสNวนรNวมใหMมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถทําไดMหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
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โดยเริ่มจากการมีสNวนรNวมแบบไมNเปTนทางการ ดMวยกิจกรรมเล็ก ๆ งNาย ๆ มีกระบวนการท่ีไมNซับซMอน
มากนัก เพ่ือสรMางความม่ันใจใหMผูMปกครองในการเขMามามีสNวนรNวม 
  1.2 จากผลการวิจัยความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองในการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในรายข้ัน พบวNาผูMปกครองตMองการมีสNวนรNวมในผลประโยชน�มาก
เพียงข้ันเดียว ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายการมีสNวนรNวม ควรมีการชี้แจงใหMผูMปกครองเขMาใจและ 
เห็นความสําคัญของการมีสNวนรNวมทุกข้ันตอนอยNางเทNาเทียมกัน ต้ังแตNข้ันมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ
จนถึงข้ันมีสNวนรNวมในการประเมินผล เพ่ือใหMนโยบายของการมีสNวนรNวมนั้นสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
  1.3 ในการดําเนินกิจกรรมตNาง ๆ ของโรงเรียน ควรมีการประชุมผูMปกครองทุกครั้ง 
และมีการประชาสัมพันธ�เชิญชวนใหMผูMปกครองเขMารNวมประชุมทุกคน เพ่ือใหMรับทราบปtญหา รNวมแสดง
ความคิดเห็น หรือขMอเสนอแนะตNาง ๆ และโรงเรียนเองควรเปzดกวMางยอมรับฟtงความคิดเห็นของ
ผูMปกครองทุกคน โดยไมNเลือกกลุNม ไมNเลือกบุคคล ไมNเลือกอาชีพ  
 2. ขMอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตNอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความตMองการมีสNวนรNวมของผูMปกครองนักเรียนในการบริหารงาน
ท่ัวไปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหMไดMMขMMอมูลท่ีเปTนจริงและ
สอดคลMองกับความตMองการของผูMMปกครองใหMมากท่ีสุด 
  2.2 ควรมีการศึกษาปtจจัยท่ีสNงผลตNอการมีสNNวนรNNวมของผูM Mปกครองในการบริหารงาน
ท่ัวไป  
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บทคัดย�อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
คุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของคุณคNาตรา
สินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง เครื่องมือท่ีใชOเปQนแบบสอบถามจากประชากร จํานวน 9,912 คน 
กลุNมตัวอยNาง 420 คน คNาดัชนีความสอดคลOองระหวNางขOอคําถามกับวัตถุประสงค� มีขOอคําถามรายขOอ
มากกวNา 0.5 คNาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชOสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟYาของครอนบาค มีคNาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทNากับ 0.968 คNาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรOางดOวยวิธีการวิเคราะห�
องค�ประกอบของขOอคําถาม พบวNา ขOอคําถามกับตัวแปรแตNละดOานมีความสอดคลOองกัน การวิเคราะห�
คNาอํานาจจําแนก พบวNา มีขOอคําถามคิดเปQนรOอยละ 73.17 มีคNาอํานาจจําแนกรายขOอ สถิติท่ีใชOในการ
วิเคราะห�ขOอมูล ไดOแกN คNารOอยละ คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คNาความเบO คNาความโดNง และ
ตรวจสอบความสอดคลOองและกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขOอมูลเชิงประจักษ� โดยใชO
โปรแกรมลิสเรล 8.80 (LISREL 8.80) 
 ผลการวิจัยพบวNา 
 1) โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผล
ตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลางตาม
สมมติฐานไมNสอดคลOองกับขOอมูลเชิงประจักษ� แตNหลังการปรับโมเดลมีความสอดคลOองกับขOอมูลเชิง
ประจักษ� โดยมีดัชนีวัดระดับความสอดคลOอง RMSEA =0.042 RFI = 0.97 NFI =0.98 NNFI= 0.99 
GFI = 0.95 AGFI=0.94  PGFI = 0.72 
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 2) ลักษณะประชากรศาสตร�ไมNมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือก แตNมีผลทางตรงและเชิง
ลบตNอข้ันตอนการรับบริการ คุณคNาตราสินคOามีผลทางตรงและเชิงลบตNอกระบวนการตัดสินใจเลือก
เขOาศึกษาตNอ ในขณะท่ีคุณคNาตราสินคOามีผลทางตรงและเชิงบวกตNอข้ันตอนหลังการรับบริการ 
กระบวนการตัดสินใจ มีผลทางตรงและเชิงลบตNอข้ันตอนกNอนการรับบริการ และข้ันตอนหลังการรับ
บริการ 

 
ABSTRACT 

 Brand equity of university plays an important role in decision making of 
students to choose where to study. Demographic pattern of population also has a 
relevance affect on value of brand equity. This study aimed at the value of brand 
equity of university and population in central region of Thailand that affect the 
decision making of students. Causes and effects of brand equity and student’s 
decision making were also statically analyzed based on questionnaires data. 420 
subjects were randomly selected from 9,912 people, a whole population, for this 
study. Hypotheses were tested statistically by LISREL (Linear Structural Relationship) 
version 8.80. Statistical tools using in this study comprised percentage, mean, 
standard deviation, skewness, kurtosis, index of items objective congruency (IOC), 
Cronbach’s coefficient, and discrimination. 
 The casual analysis of value of brand equity of Rajabhat universities in 
central region of Thailand and student decision making showed a good correlation 
with empirical evidence. 
 1) The correlation indices including RMSEA, RFI, NFI, NNFI, GFI, AGFI and PGFI 
were 0.042, 0.97, 0.98, 0.99, 0.95, 0.94, and 0.72, respectively. Demographic pattern of 
population had no impact on decision making. 
 2) Demographic pattern did have direct negative impact on university official 
services. Brand equity had direct negative impact on student’s decision making and 
also had direct positive impact on university official services after being offer the 
study. Student’s decision making had direct negative impact on both pre- and post- 
university official services.   
 
คําสําคัญ 
 คุณคNาตราสินคOา  ลักษณะประชากรศาสตร� กระบวนการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
ความสําคัญของปEญหา 
 ในป{จจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยตOองเผชิญกับป{ญหาและแรงกดดันจาก
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงตNาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังป{จจัยภายในและภายนอกประเทศ เชNน การขยายตัว
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อยNางรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูO เรียนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรOางจํานวนประชากร การทบทวนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลตNอการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ภาวการณ�การแขNงขันจากนโยบายเป�ดเสรีทางการศึกษา 
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมN ๆ รวมท้ังผลจากการปฏิรูปการศึกษาเม่ือป# พ.ศ.2552 อยNางไรก็ตาม 
ดOวยความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูNในประเทศ ทําใหOเกิดชNองวNางท่ีสNงผลกระทบตNอการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ทําใหOทิศทางการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปและมุNงเชิงพาณิชย�
มากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
 จากสถานการณ�ดังกลNาว มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนพยายามปรับกลยุทธ�ทาง
การตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถเขOาถึงกลุNมเป�าหมายใหOไดOมากท่ีสุด คือ การสรOางภาพลักษณ� (Image) ของ
มหาวิทยาลัยใหOโดดเดNนกวNาคูNแขNงขัน ภาพลักษณ�เปQนองค�รวมของการเชื่อมความคิดและความ
ประทับใจท่ีบุคคลมีตNอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใด ๆ ท่ีคนเรามีตNอสิ่งนั้น จะมีความ
เก่ียวพันอยNางสูงกับภาพลักษณ�ของสิ่งนั้น ๆ (Kotler, 2000) และการสรOางตราสินคOานับวNาเรื่องท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง คอทเลอร� (Kotler, 2003) ชี้ใหOเห็นวNา ตราสินคOา (Brand) เปQนชื่อ สัญลักษณ� 
โลโกOของอะไรอยNางหนึ่งท่ีจะบอกวNาสินคOาบริการอยNางหนึ่ง ๆ เปQนของใคร แตกตNางจากคูNแขNงขัน
อยNางไร และตราสินคOาสามารถสรOางใหOเกิดคุณคNาเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ�ไดO และการบริหารตราสินคOาใหO
แข็งแกรNงนั้น ตOองอาศัยการลงทุน และการพัฒนาอยNางตNอเนื่องเปQนระยะเวลาท่ียาวนาน โดยมี
เป�าหมายคือ การสรOางใหOเกิดคุณคNาตราสินคOา (Brand Equity) ข้ึน (Keller, 1998) เพ่ือใหOตราสินคOา
สรOางความพึงพอใจตNอประสบการณ�ในการซ้ือสินคOาและบริการของผูOบริโภค เนื่องจากคุณคNาตรา
สินคOามีความหมายเชิงบวกในสายตาของผูOบริโภค และทําใหOผูOบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตNอตราสินคOา และ
เกิดการใชOบริการอยNางตNอเนื่อง และทําใหOผูOบริโภคเกิดความภักดีตNอตราสินคOา ซ่ึงเปQนองค�ประกอบ
หนึ่งของแนวคิดคุณคNาตราสินคOาของออเคอร� (Aaker, 1991) 
 จากการศึกษาพบวNา มหาวิทยาลัยเอกชนพยายามใชOกลยุทธ�การสรOางตราสินคOาของตนเอง
โดยการนํากลยุทธ�ทางการตลาดมาปรับใชOในธุรกิจการศึกษา ไมNวNาจะเปQนการเป�ดหลักสูตรใหOตรงกับ
ความตOองการตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรใหOมีความหลากหลาย การใหOทุนการศึกษา การใชOสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ�ในรูปแบบตNาง ๆ เชNน สื่อวิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� ป�ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ� 
การออกแนะแนวการศึกษา เปQนตOน จากการสํารวจตัวเลขการใชOงบประมาณซ้ือสื่อโฆษณาโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเติบโตแบบกOาวกระโดด จากท่ีใชOงบประมาณป#ละ 20-25 ลOานบาท พบวNา มี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยNางตNอเนื่องเปQนป#ละ 30-35 ลOานบาท และในป# 2553 มีจํานวน 40-45 ลOานบาท 
(ธนภัทร  คงศรี เจริญ, 2553) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการใชOงบประมาณโฆษณา
ประชาสัมพันธ�ประมาณ 20 ลOานบาทตNอป# และมีการกําหนดกลยุทธ�โดยการสรOางอัตลักษณ�ความ
พรOอมดOานหลักสูตร (ผูOจัดการรายสัปดาห� 360 องศา, 2553) จะเห็นไดOวNา คุณคNาตราสินคOาเปQนสิ่ง
สําคัญอยNางยิ่งตNอธุรกิจการศึกษาในป{จจุบัน 
 ผูOวิจัยเห็นความสําคัญของคุณคNาตราสินคOาท่ีจะเกิดกับมหาวิทยาลัยตNาง ๆ ท่ีพยายามนํา    
กลยุทธ�การสรOางคุณคNาตราสินคOามาใชOในมหาวิทยาลัย และสถานการณ�การขยายตัวอยNางรวดเร็วของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหOเกิดผลกระทบตNอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชNนเดียวกัน จากการศึกษาพบวNา 
แนวโนOมของจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง ซ่ึงประกอบดOวย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีแนวโนOมของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงในบางมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลางท้ัง 5 แหNง ซ่ึงการลดลงของจํานวนนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนนั้น
เปQนการเปลี่ยนท่ีมหาวิทยาลัยตNาง ๆ ไมNสามารถคาดการณ�ไดO 
 ผูOวิจัยมีจุดมุNงหมายท่ีตOองการศึกษาวNาคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�มีผลตNอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร�ภาคกลางอยNางไร และ
เพ่ือนําผลการศึกษาไปประยุกต�ใชOใหOเกิดประโยชน�แกNมหาวิทยาลัยราชภัฏตNอไป 
 
โจทย�วิจัย/ปEญหาวิจัย 
 คุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร� จะมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOา
ศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไมN    
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. ทําใหOทราบถึงคุณคNาตราสินคOาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากมุมมองของผูOท่ีจะเขOารับ
บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2.  ทําใหOทราบถึงความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของคุณคNาตราสินคOา และลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมี
ผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงจะนําไปสูNการกําหนดนโยบาย
ประชาสัมพันธ�มหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเปQนแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทธ�และยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชOในการวิจัย 
ท่ีมา: Aaker, 1991; Lovelock & Wirtz, 2007 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุNมตัวอยNางท่ีใชOในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชOในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป#ท่ี 1 ภาคปกติ ภาค

การศึกษาท่ี 2/2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง 5 แหNง ประกอบดOวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� จังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 9,915 คน   
ณ เดือนมกราคม 2554 (สํานักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2554; สํานักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2554; สํานักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�, 
2554; สํานักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2554; สํานักสNงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ฯ, 2554) 

การตระหนักถึง 
ความตOองการ 

เพศ 

ขั้นตอน
กNอน 

การรับ
บริการ 

การคOนหาขOอมูล
และประเมิน
ทางเลือก 

ลักษณะ
ประชากร 
ศาสตร� 

มหาวิทยาลัย 

คณะ 

พื้นท่ีของผูOใชOบริการ 

คNาใชOจNายเฉล่ียตNอเดือน 
 

การตัดสินใจเลือก
และขอรับบริการ ขั้นตอน 

การรับ
บริการ 

กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ

บริการ การรูOจักช่ือตราสินคOา 
การสNงมอบบริการ 

ความภักดีตNอตราสินคOา 

การประเมินผล 
การใหOบริการ 

คุณภาพท่ีถูกรับรูOใน 
ตราสินคOา 

ขั้นตอน
หลังการ
รับบริการ 

 

คุณคNาตรา
สินคOา 

 

ความคาดหวังใน
การใชOบริการใน

อนาคต 

ความเช่ือมโยงกบั 
ตราสินคOา 

สินทรัพย�ประเภทอื่น 
ของตราสินคOา 
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กลุNมตัวอยNางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชOวิธีการสุNมตัวอยNางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) โดยข้ันตอนท่ี 1 คํานวณขนาดกลุNมตัวอยNางจากสูตรการคํานวณของลินแมน                
เมอร�เลนดา โกลด� และวิส (Lindeman, Merenda, Gold & Wiss อOางใน นงลักษณ�  วิรัชชัย, 2542)
กลNาวคือ อัตราสNวนระหวNางหนNวยตัวอยNางท่ีไดOกําหนดกลุNมตัวอยNางและจํานวนพารามิเตอร� หรือตัวแปร
ควรจะเปQน 20 เทNาตNอ 1 พารามิเตอร� การวิจัยครั้งนี้ไดOคNาพารามิเตอร� จํานวน 21 พารามิเตอร� ดังนั้น 
ไดOจํานวนกลุNมตัวอยNางท่ีใชOในการวิจัยจํานวน 420 คน ข้ันตอนท่ี 2 ทําการคํานวณขนาดกลุNมตัวอยNาง 
โดยจําแนกตามมหาวิทยาลัยจากนั้นทําการคํานวณเพ่ือกําหนดจํานวนของกลุNมตัวอยNาง  โดยการ
จําแนกตามคณะในการเขOาศึกษาของนักศึกษาในแตNละมหาวิทยาลัย  ข้ันตอนท่ี 3 ทําการสุNมตัวอยNาง
แบบงNาย (Simple Random Sampling) โดยการใชOวิธีการจับฉลาก เพ่ือเลือกนักศึกษาในแตNละ
สาขาวิชาโดยจับฉลากสาขาวิชาในแตNละคณะท่ีตOองการ เม่ือไดOนักศึกษาเปQนกลุNมตัวอยNาง ก็ใชOกลุNม
ตัวอยNางดังกลNาวตอบแบบสอบถาม 

2. เครื่องมือท่ีใชOในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูOวิจัยไดOใชOเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูลเปQนแบบสอบถาม โดย

แบNงแบบสอบถามเปQน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปQนคําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร�ของผูOตอบแบบสอบถาม  

ประกอบดOวย เพศ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา คNาใชOจNายเฉลี่ยตNอเดือนโดยมีลักษณะคําถามท่ีมี
คําตอบหลายคําตอบ (Multiple Scale) 

ตอนท่ี 2 เปQนคําถามเก่ียวกับคุณคNาตราสินคOาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแบNง
ออกเปQน 5 ดOาน ประกอบดOวย ดOานการรูOจักในตรามหาวิทยาลัย ความภักดีตNอตรามหาวิทยาลัย ดOาน
คุณภาพท่ีถูกรับรูOตNอมหาวิทยาลัย ดOานความเชื่อมโยงกับตรามหาวิทยาลัย และดOานสินทรัพย�ประเภท
อ่ืนของตรามหาวิทยาลัย โดยลักษณะคําถามเปQนแบบปลายป�ด (Close-Ended Questions) เปQน
มาตราสNวนประมาณคNา 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 เปQนคําถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏโดยแบNงออกเปQน 3 ข้ันตอน ประกอบดOวย ข้ันตอนการรับบริการ (การตระหนักถึงความ
ตOองการ การคOนหาขOอมูลและประเมินทางเลือก) ข้ันตอนการรับบริการ (การตัดสินใจเลือกและการรับ
บริการ) และข้ันตอนหลังการรับบริการ (การประเมินผลการใหOบริการ ความคาดหวังในการใชOบริการ
ในอนาคต) โดยลักษณะคําถามเปQนแบบปลายป�ด (Close-Ended Questions) เปQนมาตราสNวน
ประมาณคNา 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) 

3. การสรOางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชOในการทดลอง 
ผูOวิจัยไดOเสนอแบบสอบถามท่ีสรOางข้ึนสําหรับการศึกษาไปทําการทดสอบหาความ

เท่ียงตรง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังนี้ 
3.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีผูOวิจัยสรOางข้ึน

นําเสนอตNอผูOทรงคุณวุฒิ 5 ทNาน ตรวจสอบความถูกตOองและความเท่ียงตรงในเนื้อหา โดยหาคNาดัชนี
ความสอดคลOองระหวNางขOอคําถามกับวัตถุประสงค�หรือนิยาม (Index of Items Objective 
Congruency : IOC) และเลือกขOอท่ีมีคNาดัชนีความสอดคลOองระหวNางขOอคําถามกับวัตถุประสงค�หรือ
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นิยาม มากกวNาหรือเทNากับ .05 สNวนท่ีมีคNานOอยกวNา .05 นํามาปรับปรุงใหOเหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผูOทรงคุณวุฒิ 

3.2 การทดสอบหาคNาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ผูOวิจัยหาความเชื่อม่ันโดยการนํา 
แบบสอบถามไปทดลองใชOกับกลุNมตัวอยNาง จํานวน 40 ชุด จากนั้นวิเคราะห�คNาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามโดยใชOสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟYาของครอนบาคดOวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเกณฑ�ในการ
พิจารณาคNาความเชื่อม่ัน ผลการวัดท่ียอมรับไดOและมีความถูกตOองตOองมีคNาความเชื่อม่ันต้ังแตN 0.70 ข้ึนไป 
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) เม่ือทําการทดสอบคNาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับ
ผลการวิเคราะห�พบวNา ไดOคNาความเชื่อม่ันเทNากับ 0.968 ดังนั้นจึงสรุปไดOวNาแบบสอบถามฉบับนี้มีความ
เชื่อม่ันสูง 

3.3 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรOาง ผูOวิจัยไดOทําการวิเคราะห�ความเท่ียงตรง  
เชิงโครงสรOางดOวยวิธีการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) ของขOอคําถามกับตัวแปรท่ีผูOวิจัย
ศึกษา ผลการวิเคราะห�พบวNา ขOอคําถามกับตัวแปรแตNละดOาน เปQนโครงสรOางท่ีมีความสอดคลOองกัน 
เนื่องจากสัดสNวนระหวNางองค�ประกอบท่ี 1 และองค�ประกอบท่ี 2 ตNางกันมากกวNาหรือเทNากับ 3 เทNา 

3.4 การวิเคราะห�คNาอํานาจจําแนก  ผลการวิเคราะห�พบวNา ขOอคําถามรOอยละ 73.17 มี
คNาอํานาจจําแนกรายขOอ สNวนขOอคําถามรOอยละ 26.83 ไมNมีคNาอํานาจจําแนกรายขOอ  
 4. การเก็บรวบรวมขOอมูล  

  4.1 ผูOวิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ�ฯ เพ่ือแสดงตNอกลุNมตัวอยNาง 

  4.2 ขอรับหนังสืออนุญาตใหOแจกแบบสอบถามใหOกับกลุNมตัวอยNาง จํานวน 420 ชุดโดยมี
ระยะเวลาการเก็บขOอมูล จํานวน 3 เดือน (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2554) 

  4.3 ผูOวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน ทําการตรวจสอบและแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ�ตาม
จํานวนกลุNมตัวอยNางเพ่ือดําเนินการตNอไป 
 5. การวิเคราะห�ขOอมูล 
   5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสอบถามแตNละฉบับท่ีไดOรับกลับคืนมา 
   5.2 นําขOอมูลท่ีไดOจากแบบสอบถามมาวิเคราะห�หาคNาสถิติพ้ืนฐาน ไดOแกN คNารOอยละ
คNาเฉลี่ย คNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คNาความเบO คNาความโดNง 
   5.3 วิเคราะห�หาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชOในการเก็บขOอมูล ไดOแกN คNาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม คNาอํานาจจําแนก 
   5.4 ตรวจสอบความสอดคลOองและกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขOอมูล        
เชิงประจักษ� โดยใชOโปรแกรมลิสเรล 8.80 (LISREL 8.80) Serial Number : LP880-SMR49-97764 
และทําการประมาณคNาพารามิเตอร�โดยวิธีไลด�ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : ML) 
 6. สถิติท่ีใชOในการวิเคราะห�ขOอมูล 

6.1 คNาสถิติพ้ืนฐาน ไดOแกNคNารOอยละคNาเฉลี่ยคNาสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คNาความเบO คNา
ความโดNง 

6.2 คNาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เสOนทาง โดยวิเคราะห�สหสัมพันธ�พหุคูณและวิธีการ
วิเคราะห�สมการดOวยวิธีความเปQนไปไดOสูงสุด (Maximum Likelihood : ML) 
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6.3 การตรวจสอบความสอดคลOองกลมกลืนของโมเดล โดยการวิเคราะห�เสOนทางแลOว
พิจารณาคNาดัชนีความกลมกลืนระหวNางโมเดลกับขOอมูลเชิงประจักษ� โดยมีดัชนีความกลมกลืนท่ีใชOใน
การวิเคราะห� ไดOแกN คNาดัชนีไคว�-สแควร� (Chi-Square) คNาระดับความเปQนอิสระ (Degree of Freedom) 
คNาดัชนีรากสองกําลังเฉลี่ยของความแตกตNางโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation) คNาดัชนีวัดความสอดคลOองเชิงสัมพัทธ� (Relative Fit Index) คNาดัชนีวัดความ
สอดคลOองเชิงสัมบูรณ� (Absolute Fit Index) คNาดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
คNาดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแกOแลOว (Adjusted Goodness of Fit Index)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห�ขOอมูลคNาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง พบวNา กลุNม
ตัวอยNางเปQนเพศหญิงมากกวNาเพศชาย คิดเปQนรOอยละ 63.30 มหาวิทยาลัยท่ีมีผูOตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คิดเปQนรOอยละ 27.40 คณะท่ีผูOตอบแบบสอบถามเรียน 
พบวNา สNวนคณะท่ีมีผูOตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร� คิดเปQนรOอยละ 25.70 พ้ืนท่ีของ
ผูOตอบแบบสอบถาม สNวนใหญNมีภูมิลําเนาอยูNในจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูN คิดเปQนรOอยละ 51.70 
และคNาใชOเฉลี่ยตNอเดือน พบวNา สNวนใหญNมีคNาใชOจNายเฉลี่ยตNอเดือน นOอยกวNา 5,000 บาท คิดเปQน    
รOอยละ 76.00  

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรOอยละของตัวแปรลักษณะประชาศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือก 
 เขOาศึกษาในตNอมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง 
 

ตัวแปร จํานวน ร�อยละ 
1.เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
154 
266 

 
36.70 
63.30 

2.มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ฯ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

 
81 
88 
115 
62 
74 

 
19.30 
21.00 
27.40 
14.80 
17.60 

3.คณะท่ีเรียน 
- คณะวิทยาการจัดการ 

 
97 

 
23.10 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 

ตัวแปร จํานวน ร�อยละ 
- คณะครุศาสตร� 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะวิทยาศาสตร� 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร� 
- คณะนิติศาสตร� 
- คณะนิเทศศาสตร� 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณี 
- คณะอัญมณีและประยุกต�ศิลป� 
- ศูนย� กทม. 
- ศูนย�สระแกOว 
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

108 
97 
5 
55 
23 
4 
4 
3 
5 
1 
3 
1 
2 

25.70 
23.14 
1.20 
13.10 
4.30 
1.00 
1.00 
0.70 
1.20 
0.20 
0.70 
0.20 
0.50 

4.พ้ืนท่ีของผูOใชOบริการ 
  - ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาอยูNในจังหวัด 
    ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูN 

- ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาอยูNนอกจังหวัด 
ท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูN 

 
217 

 
203 

 
51.70 

 
48.30 

5.คNาใชOจNายเฉลี่ยตNอเดือน 
  - นOอยกวNา 5,000 บาท 
  - 5,001 - 10,000 บาท 
  - 10,001 - 15,000 บาท 
  - 15,001 - 20,000 บาท  

 
319 
95 
3 
3 

 
76.00 
22.60 
0.70 
0.70 

รวม 420 100 
 

2. ผลการวิเคราะห�คNาพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตไดOท่ีใชOในศึกษาความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ของคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง พบวNา ดOานคุณคNาตราสินคOาโดยภาพรวมคNาเฉลี่ยอยูNใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยตัวแปรสังเกตไดO คือ ความภักดีตNอตรามหาวิทยาลัย มีคNาเทNากับ 4.78 สNวนดOาน
การแจกแจงขOอมูล พบวNา โดยภาพรวมคNาความเบOของคุณคNาตราสินคOา มีคNาเทNากับ 0.64 มีการแจก
แจงขOอมูลในลักษณะเบOขวา แสดงวNา คNาสัมประสิทธิ์ความเบOมีคNาเปQนบวก และคNาความโดNง มีคNา
เทNากับ 20.76 มีการแจกแจงขOอมูลในลักษณะเบOขวา แสดงวNา ตัวแปรสังเกตไดOดOานคุณคNาตราสินคOามี
การกระจายของขOอมูลนOอย  ดOานกระบวนการตัดสินใจเลือก พบวNา โดยภาพรวมคNาเฉลี่ย อยูNในระดับ 
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มากท่ีสุด มีคNาเฉลี่ยเทNากับ 3.86 โดยตัวแปรสังเกตไดO คือ การตระหนักถึงความตOองการ มีคNาเทNากับ 
4.30 สNวนดOานการแจกแจงขOอมูล พบวNา โดยภาพรวมคNาความเบOของกระบวนการตัดสินใจเลือก มีคNา
เทNากับ -0.56 มีการแจกแจงขOอมูลในลักษณะเบOซOาย แสดงวNา คNาสัมประสิทธิ์ความเบOมีคNาเปQนลบ และ
คNาความโดNง มีคNาเทNากับ -0.01 มีคNาความโดNงตํ่ากวNาโคOงปกติ แสดงวNา ตัวแปรสังเกตไดOดOาน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ มีการกระจายของขOอมูลมาก  

 
ตารางท่ี 2 คNาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตไดOท่ีใชOในศึกษาความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของคุณคNา     
  ตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอ
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง 
 

ตัวแปรสังเกตได� Mean S.D. SK KU การแปลผล 
คุณคNาตราสินคOา 
การรูOจักในตรามหาวิทยาลัย  3.58 0.94 -0.65 -0.30 มากท่ีสุด 
ความภักดีตNอตรามหาวิทยาลัย 4.78 0.98 -0.62 0.12 มากท่ีสุด 
คุณภาพท่ีถูกรับรูOตNอตรามหาวิทยาลัย 4.47 1.07 -0.62 0.31 มากท่ีสุด 
ความเชื่อมโยงกับตรามหาวิทยาลัย  3.70 1.11 2.13 46.61 มากท่ีสุด 
สินทรัพย�ประเภทอ่ืนของ 
ตรามหาวิทยาลัย  

3.84 1.05 2.98 57.04 มากท่ีสุด 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ       
การตระหนักถึงความตOองการ 4.30 0.81 -0.90 0.14 มากท่ีสุด 
การคOนหาขOอมูลและประเมินทางเลือก 3.57 1.16 -0.44 -0.28 มากท่ีสุด 
การตัดสินใจเลือกและขอรับบริการ 3.92 0.84 -0.48 0.06 มากท่ีสุด 
การสNงมอบบริการ 3.82 0.88 -0.49 0.07 มากท่ีสุด 
การประเมินผลการใหOบริการ 3.79 0.89 -0.52 -0.25 มากท่ีสุด 
ความคาดหวังในการใชOบริการ 
ในอนาคต 

3.73 0.93 -0.52 0.21 มากท่ีสุด 

รวม 3.86 0.92 -0.56 -0.01 มากท่ีสุด 
 

3. ผลการวิเคราะห�ความสอดคลOองของโมเดลตามสมมติฐานกับขOอมูลเชิงประจักษ� จาก
การวิเคราะห�รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ีปรับแกOแลOว ปรากฏวNา โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ของคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร�ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคกลางเม่ือเปรียบเทียบกับขOอมูลเชิงประจักษ�มีความสอดคลOอง
กัน โดยพิจารณาจาก คNาไค-สแควร� (Chi-Square) มีคNาเทNากับ 157.79 คNาองศาอิสระ (df) เทNากับ 
91 ระดับความนNาจะเปQนทางสถิติ (P-value) เทNากับ 0.00002 ดัชนีความคลาดเลื่อนในการประมาณ
คNาพารามิเตอร� (RMSEA) เทNากับ 0.042 คNาดัชนีวัดความสอดคลOองเชิงสัมพัทธ� (Relative Fit Index : 
RFI) เทNากับ 0.97 คNา NFI (Normed Fit Index) เทNากับ 0.98 คNา NNFI (Non-Normed Fit Index) 
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เทNากับ 0.99 คNาดัชนีวัดความสอดคลOองเชิงสัมบูรณ� (Absolute Fit Index) คNา GFI (Goodness of 
Fit) เทNากับ 0.95 คNา AGFI (Adjusted Goodness of Fit) เทNากับ .094 คNา PGFI (Parsimony 
Goodness of Fit) เทNากับ 0.72 และคNาดัชนีระบุขนาดกลุNมตัวอยNาง (Critical N : CN) เทNากับ 328 
ซ่ึงคNาดัชนีดังกลNาวเปQนไปตามเกณฑ�การตรวจสอบความสอดคลOอง/กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐาน
กับขOอมูลเชิงประจักษ� 
 
ตารางท่ี 3 คNาดัชนีความสอดคลOอง/กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรOางกับขOอมูลเชิงประจักษ�  
  (หลังปรับโมเดล)  
 

ค�าดัชนี เกณฑ� ค�าสถิติท่ีได� ผลการพิจารณา 
Chi-Square/df <2.00 157.79/91=1.74 ผNานเกณฑ� 
P-value  p>0.05 0.00002 ผNานเกณฑ� 
ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคNาพารามิเตอร� : RMSEA                                                                                            

เขOาใกลO 0 (<0.05) 0.042 ผNานเกณฑ� 

ดัชนีวัดความสอดคลOองเชิงสัมพัทธ� (Relative Fit Index) 
NFI  >0.90 0.98 ผNานเกณฑ� 
NNFI เขOาใกลO 1(>0.90) 0.99 ผNานเกณฑ� 
RFI เขOาใกลO 1  0.97 ผNานเกณฑ� 
ดัชนีวัดความสอดคลOองเชิงสัมบูรณ� (Absolute Fit Index) 
GFI >0.90 0.95 ผNานเกณฑ� 
AGFI เขOาใกลO 1(>0.90) 0.94 ผNานเกณฑ� 
PGFI >0.50 0.72 ผNานเกณฑ� 
ดัชนีระบุขนาดของกลุNมตัวอยNาง : 
(Critical N :CN) 

>200 328 ผNานเกณฑ� 
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ภาพท่ี 2 โมเดลความสัมพันธ�สมการโครงสรOางของคุณคNาตราสินคOาและลักษณะประชากรศาสตร� 
            ท่ีมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร� 
       ภาคกลาง (หลังปรับโมเดล) 
 

4. ผลการวิเคราะห�คNาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตไดO พบวNา มีตัวแปรท้ังหมด 
16 ตัวแปร ตัวแปรมีความสัมพันธ�กันท้ังหมด 61 คูN โดยมีความสัมพันธ�อยNางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 3 คูN  ไดOแกN เพศ (Sex) กับการตระหนักถึงความตOองการ (Need) มีคNาเทNากับ .105 
คณะ (Fac) กับการสNงมอบบริการ (Delive) มีคNาเทNากับ -.103 และคณะ (Fac) กับความคาดหวังใน
การใชOบริการในอนาคต (Inten) มีคNาเทNากับ -.097 และตัวแปรมีความสัมพันธ�อยNางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 จํานวน 58 คูN โดยมีทิศทางของความสัมพันธ�ท้ังทางบวกและทางลบ ระดับของ
ความสัมพันธ�ทางบวก มีคNาต้ังแตN .153 ถึง .807 และระดับความสัมพันธ�ทางลบ มีคNา -.140 ผลการ
วิ เคราะห�คNาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวNางตัวแปรสังเกตไดO  สNวนใหญNมี ทิศทางเดียวกัน               
(คNาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�มีคNาเปQนบวก) มีความสัมพันธ�กัน และเหมาะสมท่ีจะนําไปใชOในการ
ตรวจสอบความสอดคลOองโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตNอไป 

5. ผลการวิเคราะห�คNาอิทธิพลของโครงสรOาง (Structural Model) ของตัวแปรแฝง
ภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน พบวNา ลักษณะประชากรศาสตร� (Charac) สามารถแสดงไดOดOวยตัว
แปรข้ันตอนการรับบริการ (Service) โดยคNาอิทธิพลของประชากรศาสตร�ท่ีอธิบายตNอข้ันตอนการรับ
บริการ (Service) มีคNาเทNากับ -0.11 คNา t-value มีคNาเทNากับ -2.90 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเทNากับ 0.037  
  ผลการวิเคราะห�คNาอิทธิพลของคุณคNาตราสินคOา (Brand) สามารถแสดงไดOดOวยตัวแปร
ข้ันตอนกNอนการรับบริการ (Combine) ตัวแปรข้ันตอนหลังการบริการ (After) และตัวแปร
กระบวนการตัดสินใจเลือก (Decisma) โดยคNาอิทธิพลของคุณคNาตราสินคOาท่ีอธิบายตNอข้ันตอนกNอน
การรับบริการ (Combine) มีคNาเทNากับ 0.39 คNา t-value มีคNาเทNากับ 2.37 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเทNากับ 0.11 คNาอิทธิพลของตัวแปรข้ันตอนหลังการบริการ (After) มีคNาเทNากับ 0.63 คNา   
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t-value มีคNาเทNากับ 4.27 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทNากับ 0.12 คNาอิทธิพลของตัวแปร
กระบวนการตัดสินใจเลือก (Decisma) มีคNาเทNากับ -0.41 คNา t-value  มีคNาเทNากับ -5.97 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทNากับ 0.069 
  ผลการวิเคราะห�คNาอิทธิพลของกระบวนการตัดสินใจเลือก (Decisma) สามารถแสดงไดO
ดOวยตัวแปรข้ันตอนกNอนการรับบริการ (Combine) ตัวแปรข้ันตอนหลังการรับบริการ (After) โดยคNา
อิทธิพลของกระบวนการตัดสินใจเลือก (Decisma) ท่ีอธิบายตNอข้ันตอนกNอนการรับบริการ (Combine)     
มีคNาอิทธิพลเทNากับ -1.71 คNา t-value มีคNาเทNากับ -6.34 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทNากับ 
0.27 ตัวแปรข้ันตอนหลังการรับบริการ (After) มีคNาอิทธิพลเทNากับ -0.70 คNา t-value มีคNาเทNากับ -3.81
โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทNากับ 0.18 
  ผลการวิเคราะห�คNาอิทธิพลของข้ันตอนหลังการบริการ (After) สามารถแสดงไดOดOวยตัว
แปรข้ันตอน การบริการ (Service) โดยคNาอิทธิพลของข้ันตอนหลังการบริการ (After) ท่ีอธิบายตNอ
ข้ันตอนการบริการ (Service) มีคNาอิทธิพลเทNากับ 0.58 คNา t-value มีคNาเทNากับ 7.60 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเทNากับ 0.076 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ พบวNา ตัวแปรท่ีมีคNามากท่ีสุด คือ ตัวแปร
ข้ันตอนกNอนการรับบริการ เปQนข้ันตอนท่ีนักศึกษาตระหนักถึงความตOองการของการศึกษาตNอใน
มหาวิทยาลัย จากนั้นจะทําการคOนหาขOอมูลและนําขOอมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เลือกเขOาศึกษาตNอ มีผลทางบวกตNอการคOนหาขOอมูลและประเมินทางเลือก เชNน หลักสูตรท่ีนักศึกษา
ตOองการศึกษา การเดินทาง คNาใชOจNายในการศึกษา ศักยภาพของคณาจารย�และสิ่งแวดลOอมภายใน
มหาวิทยาลัย ตัวแปรท่ีมีคNานOอยท่ีสุด คือ กระบวนการตัดสินใจเลือก ไดOแกN ลําดับข้ันตอนในการ
ตัดสินใจเลือกเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัย มีผลทางลบตNอการตัดสินใจเลือกและขอรับบริการ 
 กลNาวโดยสรุปพบวNา คุณคNาตราสินคOาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปQนเครื่องหมายท่ีบNงบอกถึง
ความเปQนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ังในดOานการรูOจักในตรามหาวิทยาลัย ความภักดีตNอตรามหาวิทยาลัย 
คุณภาพท่ีถูกรับรูOตNอตรามหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงกับตรามหาวิทยาลัยและสินทรัพย�ประเภทอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาเกิดความรูOสึกเชิงบวกในข้ันตอนกNอนการรับบริการ แตNเม่ือผNาน
กระบวนการตัดสินใจเลือกแลOว กระบวนการตัดสินใจเลือกจะสNงผลทางตรงและเชิงลบตNอข้ันตอนกNอน
การรับบริการ โดยข้ันตอนกNอนการรับบริการ สNงผลทางตรงและเชิงบวกตNอการคOนหาขOอมูลและ
ประเมินทางเลือก ในขณะท่ีกระบวนการตัดสินใจเลือก สNงผลทางตรงและเชิงลบตNอข้ันตอนหลังการ
รับบริการ แตNข้ันตอนหลังการรับบริการ สNงผลทางอOอมตNอข้ันตอนการรับบริการ แตNข้ันตอนการรับ
บริการสNงผลทางตรงและเชิงบวกตNอการประเมินผลการใหOบริการ ในขณะท่ีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกสN งผลทางตรงและเชิ งลบตNอการตัดสินใจเลือกและขอรับบริการ และคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร� ประกอบดOวย เพศ และพ้ืนท่ีใชOบริการ ไมNมีผลตNอกระบวนการตัดสินใจ แตNมีผล
ทางตรงและเชิงลบตNอข้ันตอนการรับบริการ 
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 จากผลการวิเคราะห�ท่ีไดO หากมหาวิทยาลัยจะนําโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุดังกลNาวไป
ใชOควรตัดตัวแปรกระบวนการตัดสินใจเลือกออกจากโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ จะมีผลทําใหO
คุณคNาสินคOามีผลทางตรงและเชิงทางบวกตNอข้ันตอนกNอนการรับบริการและข้ันตอนหลังการบริการ  
 
ข�อเสนอแนะ 
   1. ขOอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 จากผลการศึกษาท่ีเปQนขOอมูลเชิงประจักษ� แสดงใหOเห็นถึงความสําคัญของคุณคNาตรา
สินคOา ซ่ึงผูOวิจัยใหOคําจํากัดความท่ีใชOในการวิจัย ประกอบดOวย การรูOจักในชื่อตรามหาวิทยาลัย ความ
ภักดีตNอตรามหาวิทยาลัย คุณภาพท่ีถูกรับรูOตNอมหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงกับตรามหาวิทยาลัยและ
สินทรัพย�ประเภทอ่ืนของตรามหาวิทยาลัย ท่ีมีผลตNอการยอมรับและเปQนท่ีรูOจักของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีเปQนขOอมูลเชิงประจักษ�ดังกลNาวจะเปQนประโยชน�ตNอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏควรนําผลการศึกษาไปใชOในการกําหนดนโยบายดOาน
การสื่อสารทางการตลาดและปรับภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําใหOมหาวิทยาลัยราชภัฏเปQนท่ี
รูOจักมากยิ่งข้ึน 
  1.2 ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและคNานิยมของนักศึกษาไดOเขOามาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยการสรOางภาพลักษณ�ท่ีดี สามารถทําใหOนักศึกษาท่ีไดOเขOาศึกษาตNอในมหาวิทยาลัยเกิด
ความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตNอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. ขOอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตNอไป 
   2.1 ควรเพ่ิมตัวแปรในการศึกษา เชNน ทัศนคติของนักศึกษาและคุณภาพการใหOบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2.2 ควรศึกษาคุณคNาตราสินคOาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหNง เพ่ือนําไปวิเคราะห�        
วางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดและปรับภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2.3 อาจใชOรูปแบบของการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) เปQนการผสมผสาน
ระหวNางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขOาดOวยกัน ในการศึกษาครั้งตNอไป 
   2.4 อาจใชOการวิเคราะห�แบบพหุระดับ (Multi - Level Analysis) เปQนเทคนิคท่ีใชOใน
การวิเคราะห�อิทธิพลของตัวแปรทํานายหลายระดับท่ีมีตNอตัวแปรตาม ซ่ึงตัวแปรมีโครงสรOางเปQนระดับ 
ควบคูNไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงและ
กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาสมรรถนะ
ผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ�ต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีส.งผลต.อการบริหาร
ตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

กลุ.มตัวอย.างท่ีใชSในการวิจัยประกอบดSวยผูSบริหารและครูจํานวน 270 คนจําแนกเปXนผูSบริหาร 
จํานวน 36 คนโดยเลือกแบบเจาะจง และครูผูSสอนจํานวน 234 คน เครื่องมือท่ีใชSในการวิจัยเปXน
แบบสอบถามมาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ สถิติท่ีใชSในการวิเคราะห�ขSอมูล ประกอบดSวย ความถ่ี 
รSอยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค.า (t) ค.าสหสัมพันธ�อย.างง.ายและค.าการ
วิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว.า ผูSบริหารมีระดับการปฏิบัติสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู.ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปXนรายดSานพบว.า ดSานท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุดไดSแก. ดSานความสามารถในการกําหนด
วิสัยทัศน� ส.วนผูSบริหารมีระดับการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนท้ัง 5 ดSานโดยรวมอยู.ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปXนรายดSานพบว.า ดSานท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุดไดSแก. ดSานการฝ\กทักษะกระบวนการ  

ระดับสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงกับระดับการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ�อยู.ในระดับปานกลาง ส.วนสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหาร
ตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหาร คือ ดSานความสามารถในการควบคุม ดูแลและ
มอบหมายงาน และดSานความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน�ตามลําดับ โดยภาพรวม สมรรถนะผูSนํา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�และส.งผลต.อการการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน
ของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the level of the change agent competencies 
and admistration via paradigm shift regarding learning and teaching of secondary 
school administrator in Pathum Thani, 2) to study the change agent competencies 
which related to administration via paradigm shift regarding learning and teaching of 
secondary school administrator in Pathum Thani, and 3) to study the change agent 
competencies which affected to administration via paradigm shift regarding learning 
and teaching of secondary school administrator in Pathum Thani. 

Sample groups of this research were 270 administrators and teachers 
consisting of 36 administrators selected by specific selection and 234 teachers. The 
instrument used in this research was questionnaire with the scale of 5 levels. The 
statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, the 
simple correlation, and the regression analysis by multiple stepwise. 

The results were found that the change agent competencies of the 
administrator were at a high level. When considering each aspect, the highest mean 
was vision settlement. The administration via paradigm shift regarding learning and 
teaching in all 5 areas of the administrator were at a high level. When considering 
each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was the practice of 
the learning process.  

The level of change agent competencies was related with the administration via 
paradigm shift regarding learning and teaching at a medium level. The effects of the 
change agent competencies on the administration were the aspect of the taskmaster 
and the aspect of the vision settlement, respectively. Overall, the change agent 
competencies had a good effect on the administration via paradigm shift regarding 
learning and teaching of secondary school administrator in Pathum Thani Province. 
 
คําสําคัญ    

สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี 
 
ความสําคัญของป?ญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 แกSไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
6 ไดSระบุเปkาหมายหลักของการศึกษา นั่นก็คือ การพัฒนาคนเพราะความสามารถและศักยภาพของคน จะ
นําไปสู.การพัฒนาประเทศชาติใหSเจริญ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 10-11 
จึงมุ.งเนSนการศึกษาใหSเปXนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพ่ือเสริมสรSางคุณภาพของคน โดยใหS
ไดSรับการพัฒนาการศึกษาใหSมากท่ีสุด เพราะการศึกษาคือปoจจัยของความสําเร็จของการพัฒนาคนในทุกดSาน 
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สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือใหSเกิดความสําเร็จ ตามเปkาหมายนั้นคือการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการบริหารของผูSนําโดยเฉพาะผูSบริหารสถานศึกษา เรียกไดSว.า “ผูSนําการเปลี่ยนแปลง” 
ซ่ึงเปXนหนึ่งในปoจจัยสําคัญของความสําเร็จของกระบวนการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะหรือความสามารถ
ของผูSบริหารท่ีจะทําใหSเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพของผูSเรียนนั้น ไดSกําหนดไวS 4 ดSาน
คือ ดSานการกําหนดวิสัยทัศน� ดSานการสรSางแรงจูงใจ ดSานการคิด วิเคราะห� และดSานการควบคุม ดูแล
และมอบหมายงาน (Robert, 1983) 

กระบวนทัศน�ใหม.ทางการศึกษา (Paradigm Shift) จากการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง   
ศึกษาธิการ มุ.งเนSนท้ังดSานหลักสูตร ดSานการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารการเรียนการสอนท่ี
ประกอบดSวย ดSานเนื้อหาสาระการเรียนรูS ดSานทักษะกระบวนการ ดSานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดSานการส.งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรูS และดSานการส.งเสริมการเรียนรูSเพ่ือพัฒนาผูSเรียน 
อย.างไรก็ตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ยังไม.บรรลุวัตถุประสงค� อาจเปXนเพราะผูSบริหารยังไม.ไดSรับการพัฒนาใน
สมรรถนะของผูSนําท้ัง 4 ดSาน ดังท่ีกล.าวมาขSางตSน 

จากปoญหาดังกล.าว จึงไดSทําการศึกษาเรื่องสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการ
บริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูSบริหารใหSเปXนผูSนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต.อไป 

 
โจทย�วิจัย/ ป?ญหาวิจัย 

1. สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�การเรียน
การสอนของสถานศึกษาในระดับใด 

2. สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�ต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�การ
เรียนการสอนของสถานศึกษาหรือไม. 

3. สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�การเรียนการสอน
ของสถานศึกษาหรือไม. 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการ
สอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ�ต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน
การเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน
การเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มุ.งศึกษาสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหาร

ตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
1.  ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 

1.1 ประชากรในการวิจัย ไดSแก. ผูSบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี  เฉพาะอําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา อําเภอหนองเสือ รวม 8 โรงเรียน  ไดSผูSบริหารจํานวน  
36  คน  ครู 571 คน สําหรับผูSบริหารใชSวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ 36 คน 

1.2 กลุ.มตัวอย.าง ไดSจากการสุ.มแบบแบ.งชั้น (Strati Field Random Sampling)  
และขนาดของกลุ.มตัวอย.างใชSสูตรของ Krejcie Morgan (ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) ไดSขนาดของ
กลุ.มตัวอย.างของครู คือ 234 คน รวมประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 270 คน 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา ไดSแก. 
  - สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดSวย ตัวแปรตSนคือดSานความสามารถใน

การกําหนดวิสัยทัศน� ดSานความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ ดSานความสามารถในการคิดวิเคราะห� 
และดSานความสามารถในการควบคุม ดูแล และมอบหมายงาน 

 -  การบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน ประกอบดSวยตัวแปรตาม คือ 
การจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูS ดSานการฝ\กทักษะกระบวนการ ดSานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดSานการส.งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียน และดSานการส.งเสริม สนับสนุนการเรียนรูSเพ่ือพัฒนา
ผูSเรียน 

3.  ระยะเวลาท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือ เดือนพฤษภาคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2553 
 เครื่องมือในการวิเคราะห�ขSอมูล 
4.  เครื่องมือท่ีใชSในการวิจัยเปXนแบบสอบถามโดยแบ.งออกเปXน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพของผูSตอบแบบสอบภาม เก่ียวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีท้ังหมด 4 ดSาน
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน 
ของผูSบริหารท้ัง 5 ดSาน 

5. วิธีการวิเคราะห�ขSอมูล 
วิธีวิเคราะห�ขSอมูลและสถิติท่ีใชSในการวิเคราะห�ขSอมูล  ไดSดําเนินการดังนี้ 
5.1 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความเชื่อม่ันของครอนบาช (Cronbach,1990) 

และค.า IOC ของ Rovinelli & Bleton (อSางถึงใน ลSวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538) 
5.2 วิเคราะห�จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับสภาพของผูSตอบแบบสอบถาม ดSวย

การหา ค.าความถ่ี และค.ารSอยละ 
5.3 วิเคราะห�ขSอมูลตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เก่ียวกับระดับสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง 

ของและการบริหารตามกระบวนทัศน� โดยการหาค.าเฉลี่ย (Mean) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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5.4 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว.างตัวแปรตSนกับตัวแปรตาม โดยการคํานวณค.า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

5.5 การวิเคราะห�การส.งผลจากตัวแปรตSนไปยังตัวแปรตาม โดยวิเคราะห�การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน
การเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผูSวิจัยไดSดําเนินการศึกษาและ
วิเคราะห�ขSอมูลไดSดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถามของกลุ.มตัวอย.าง 
ผลการวิจัยพบว.า ผูSตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปXนครูผูSสอน คิดเปXนรSอยละ  86.67  เปXนชาย

คิดเปXนรSอยละ 40.74 และหญิง คิดเปXนรSอยละ 59.26 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปXน
รSอยละ  72.22 การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปXนรSอยละ 27.78 มีประสบการณ�การทํางาน นSอยกว.า  
15 ป# คิดเปXนรSอยละ 38.15 และประสบการณ�ในการทํางานต้ังแต. 15 ป# ข้ึนไป คิดเปXนรSอยละ  61.85   

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห�ระดับสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอน ของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว.าสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ท้ัง 4 ดSาน ของผูSบริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปXนรายขSอพบว.า ขSอท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด
ไดSแก. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน� รองลงมาคือ ความสามารถ ในการควบคุม ดูแล และการ
มอบหมายงาน ส.วน ความสามารถในการสรSางแรงจูงใจมีค.าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

ผลการวิจัยพบว.าการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน ท้ัง 5 ดSาน ของผูSบริหาร
และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต.ละดSานพบว.า 
ดSานการฝ\กทักษะกระบวนการมีค.าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดSานการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูS และดSานท่ี
มีค.าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดSแก. ดSานการส.งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศในการเรียนรูS 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห� ความสัมพันธ�ของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตาม
กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน ของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยใชSสถิติ
สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีผลการ
วิเคราะห� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอน 

 
สมรรถนะผู	นําการเปล่ียนแปลง 

 
การบริหารตามกระบวนทัศน�ด	านการเรียนการสอน(Ytot) 
Pearson 

Correlatio
n 

ระดับความสัมพันธ� ทิศทางความสัมพันธ� 

ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน�(X1) 
ความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ(X2) 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห�(X3) 
ความสามารถในการควบคุมดูแลและ
มอบหมายงาน(X4) 

0.653** 
0.618** 
0.548** 

 
0.674** 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

ทางบวก 
ทางบวก 
ทางบวก 

 
ทางบวก 

สมรรถนะผู	นําการเปล่ียนแปลง(Xtot) 0.693** ปานกลาง ทางบวก 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะห�พบว.า ค.าระดับความสัมพันธ�กันสูงสุดคือสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง 
ดSานความสามารถในการควบคุมดูแลและมอบหมายงาน รองลงมาคือสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง 
ดSานความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน� และค.าระดับความสัมพันธ�ท่ีตํ่าท่ีสุดคือสมรรถนะผูSนําการ
เปลี่ยนแปลง ดSานความสามารถในการคิดวิเคราะห� เม่ือพิจารณาจากภาพรวม แสดงว.าสมรรถนะผูSนํา
การเปลี่ยนแปลง กับการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน การเรียน การสอนของผูSบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีทุกดSานมีความสัมพันธ�กันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยใชSการวิเคราะห�การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห�ไดSดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห�สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน
การเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี    

 
ตัวแปร

พยากรณ� 
b B 

 
S.E.b t Sig 

ค.าคงท่ี 
(X1) 
(X2) 
(X3) 
(X4) 

1.843 
0.332 
0.945 
2.312 
0.239 

 
0.403 
0.187 
0.263 
0.576 

0.265 
0.207 
0.311 
0.237 
0.113 

11.12* 
3.85* 
6.32 
7.49* 
4.63* 

0.02 
0.001 
0.120 
0.000 
0.004 

รวม 1.134 0.432 0.227 6.682* 0.00 
R =  0.733 
R2 = 0.564 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิจัยพบว.าตัวแปรพยากรณ�ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการ
เรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี คือ สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง
ดSานความสามารถในการควบคุมดูแลและมอบหมายงาน  และสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงดSาน
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน�  แสดงว.าความสามารถในการควบคุมดูแลและมอบหมายงาน
และ ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน�ส.งผลต.อการการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียน
การสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ส.วนดSานความสามารถในการคิด วิเคราะห� 
และดSานความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ ส.งผลนSอยหรือไม.ส.งผล 
 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยขSอมูลปoจจัยส.วนบุคคลของผูSบริหารและครูผูSสอน 
-  ผูSตอบแบบสอบถามท้ังหมด 270 คน  
-  เปXนครูผูSสอนมากกว.าผูSบริหาร 
-  เปXนเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกลSเคียงกัน  
-  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  
-  มีประสบการณ�ในการทํางานต้ังแต. 15 ป#ข้ึนไป มากท่ีสุด  
ผลการวิเคราะห�ระดับปฏิบัติขSอมูลพ้ืนฐานของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีส.งผลต.อ

การบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
-  ระดับของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ดSาน อยู.ในระดับมากตามลําดับดังนี้ 
1. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน� 
2. ความสามารถในการควบคุม ดูแล และการมอบหมายงาน 
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3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห� 
4. ความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ 
-  ระดับของการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน ท้ัง 5 ดSาน อยู.ในระดับ

มาก ตามลําดับดังนี้ 
 1. ดSานการฝ\กทักษะกระบวนการ  
 2. ดSานการจัดเนื้อหารสาระ 
 3. ดSานการส.งเสริมการเรียนรูS เพ่ือพัฒนาผูSเรียน 
 4. ดSานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5. ดSานการส.งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศการเรียนรูS  

สรุปไดSว.า  สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการ
เรียนการสอน ของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี อยู.ในระดับมากทุกดSาน ท้ังนี้เปXน
เพราะผูSบริหารตSองแสดงภาวะผูSนําตามบทบาทหนSาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหSการจัดการศึกษา
เปXนไปตามจุดมุ.งหมาย โดยใชSองค�ประกอบของผูSบริหารท่ีควรมีคือ การกําหนดวิสัยทัศน� การสรSาง
แรงจูงใจ การคิด วิเคราะห� และการควบคุม ดูแล และมอบหมายงาน สอดคลSองกับรัศมี แดงสุวรรณ 
(2552) ท่ีไดS ศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผูSนําการเปลี่ยนแปลงของผูSบริหาร เพ่ือพัฒนาครูดSาน
กระบวนการเรียนรูS และภาพรวมยังสอดคลSองกับทฤษฎีผูSนําการเปลี่ยนแปลงของโรเบิร�ต (Robert, 
1983) ท่ีกล.าวว.า ผูSบริหารตSองมีความเปXนภาวะผูSนําในการบริหารการศึกษาใหSทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทย โดยใชSความสามารถหรือสมรรถนะท้ัง 4 ดSาน 
เพ่ือใหSทันต.อการปรับเปลี่ยนการพัฒนาสรSางสรรค�การศึกษาใหSบรรลุตามเปkาหมายท่ีวางไวS และเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็กไทยในอนาคตต.อไป 

ระดับของการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน พบว.าอยู.ในระดับมากทุก
ดSาน โดยเฉพาะการฝ\กทักษะกระบวนการและการจัดเนื้อหาสาระ อยู.ในระดับสูงสุด เนื่องจากท้ัง     
2 ดSานนี้มีความจําเปXนท่ีตSองไดSรับการฝ\กฝน และเรียนรูSโดยมุ.งเนSนการเรียนรูSเนื้อหาสาระท่ีสรSางสรรค� 
เพ่ือพัฒนาตนเองนําไปสู.สังคมแห.งการเรียนรูSไดSอย.างมีคุณภาพ สอดคลSองทฤษฎี และงานวิจัยหลาย
ท.าน โดยเฉพาะอย.างยิ่ง ระดับการบริหารกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน จะสอดคลSองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พุทธศักราช 2542 แกSไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 ซ่ึงกําหนดใหS
มีการปฏิรูปการเรียนรูS คือใหSทันต.อเหตุการณ�และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยีโดยมุ.งเนSนใหSเกิดทักษะ มีความสามารถเรียนรูSตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาใหSเปXนคนเก.ง คน
ดี อยู.ในสังคมอย.างมีความสุขและควบคู.ไปกับคุณธรรม 

ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางบวกของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
ตาม กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยความสัมพันธ�ของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว.า ความสามารถใน
การควบคุม ดูแล และมอบหมายงาน และกําหนดวิสัยทัศน� มีความสัมพันธ�กับการบริหารตาม
กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนมากท่ีสุด โดยภาพรวมมีค.าความสัมพันธ�อยู.ในระดับปานกลาง
และในทิศทางบวกโดยเฉพาะ ดSานความสามารถในการควบคุม ดูแล และมอบหมายงาน เนื่องจาก
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ส.งผลดีแก.ครูผูSสอนและสถานศึกษา เพราะเปXนการเป2ดโอกาสใหSไดSรับประสบการณ�ใหม.ๆตาม
ความสามารถของตน และทําใหSเกิดขวัญ กําลังใจแก.ครูผูSสอน อีกท้ังดSานการกําหนดวิสัยทัศน� เปXน
การทําใหSคณะครูมองเห็นภาพในอนาคต และตSองการปฏิบัติงานใหSประสบผลสําเร็จจนบรรลุตาม
เปkาประสงค�ท่ีต้ังไวS สอดคลSองกับทฤษฎีและงานวิจัยหลายท.าน เช.น โรเบิร�ต (Robert, 1983) ท่ีไดS
ศึกษาคุณลักษณะท่ีเปXนสมรรถนะของผูSบริหาร โรงเรียนมัธยมจะมุ.งเนSนไปท่ีการควบคุม ดูแล และ
มอบหมายงาน เพราะจะทําใหSเกิดประโยชน�ในดSานการเรียนการสอน และทฤษฎีของดุ�ก (Duke, 
1987) การกําหนดวิสัยทัศน�ของผูSบริหาร ท่ีทําใหSผูSบริหารมองเห็นภาพในอนาคตว.าตSองการอะไร 
เพราะจะทําใหSองค�กรบรรลุเปkาหมาย ส.วนดSานความสามารถในการคิด วิเคราะห� มีความสัมพันธ�
ตํ่าสุดอาจเนื่องมาจาก ผูSนําไม.ไดSมุ.งเนSนเปXนอันดับตSน ๆ เพราะผูSนําควรมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห�อยู.แลSว และควรจะมีองค�ประกอบของความสามารถหลาย ๆ ดSานควบคู.ไปกับการคิด 
วิเคราะห� จึงทําใหSผูSบริหารเปXนผูSกลSาคิด กลSาทํา และมีความริเริ่มสรSางสรรค� ดังนั้นสมรรถนะผูSนําการ
เปลี่ยนแปลง จึงมีความสัมพันธ�กับการปฏิบัติงานของครูดSานการเรียนการสอน จึงสรุปไดSว.า  
สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�กับการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน
ของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห�สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�
ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว.า ตัวแปรพยากรณ�ท่ีดีท่ีสุดท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการ
เรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีไดSแก. ดSานความสามารถในการ
ควบคุม ดูแล และมอบหมายงาน และดSานความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน� ท้ังนี้เปXนเพราะ
สมรรถนะผูSนําท้ัง 2 ดSานนี้เปXนปoจจัยสําคัญอย.างยิ่งและเอ้ืออํานวยใหSเกิดการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหาร เนื่องจากความสามารถท้ัง 2 ดSานนี้ส.งผลต.อการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูSดSานการเรียนการสอน และสามารถผลักดันส.งเสริมใหSบุคลากรมีการเพ่ิมศักยภาพ
และปฏิบัติตามแผนจนบรรลุถึงเปkาหมาย สําหรับความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ และการคิด 
วิเคราะห�ไม.ส.งผลหรือส.งผลนSอยมากต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน ท้ังนี้เปXน
เพราะมุมมองของผูSบริหารส.วนใหญ.มองว.าท้ัง 2 ดSานนี้ มีการปฏิบัติอยู.อย.างสมํ่าเสมอ รวมถึงตSองมี
การปรับเปลี่ยนการบริหาร เพ่ือความเหมาะสม  แต.ถึงอย.างไรสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ก็ไม.
สามารถขาดความสามารถในการสรSางแรงจูงใจ และการคิดวิเคราะห�ไดS เพราะถSาผูSบริหารสามารถนํา
ท้ัง 4 ดSานนี้ มาปฏิบัติอย.างสมํ่าเสมอและต.อเนื่อง ย.อมส.งผลดีต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน
การเรียนการสอน สอดคลSอง และรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แกSไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 คือใหSมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหSคุณภาพของผูSเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงสรุปไดSว.า  สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงส.งผลต.อการบริหารตามกระบวน
ทัศน�ดSานการเรียนการสอนของผูSบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
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ข	อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSาน

การเรียนการสอนของผูSบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี มีขSอเสนอแนะท่ีควรใหSความสนใจ 
ดังนี้ 

1. ขSอเสนอแนะในเรื่องของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน�ดSานการเรียน 
การสอน 

 1.1 หน.วยงานภาครัฐหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาผูSบริหารสถานศึกษา ในดSานสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน�ดSานการเรียน
การสอนของผูSบริหารสถานศึกษา 
  1.2 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดSานการบริหารตามกระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอน 
ในการเปXนผูSนําของผูSบริหารสถานศึกษาใหSกับผูSบริหารสถานศึกษาท่ีดํารงตําแหน.งอย.างต.อเนื่อง โดย
ประยุกต�หลักวิชาการและกิจกรรมการพัฒนา ควรมุ.งไปถึงสถานการณ�จําลอง การระดมพัฒนาสมอง
ในการฝ\กปฏิบัติร.วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด.นมากกว.าการอบรม
เนื้อหาวิชาการ 
  1.3 สมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับผูSบริหารสถานศึกษา ท่ีจะบริหารโรงเรียน ท่ี
มีภารกิจซับซSอนมากข้ึน ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงควรนํามาพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคลเขSาสู. ตําแหน.งผูSบริหารสถานศึกษา และในการพัฒนาบุคลากรเขSาสู. ตําแหน.งผูSบริหาร
สถานศึกษา โดยตSองใหSความสําคัญกับสมรรถนะในการเปXนผูSนําทุกดSานของผูSบริหาร 
  1.4 ผูSบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรศึกษาผลการวิจัยนี้ 
เพ่ือสํารวจตนเองว.ามีสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท่ีแสดงผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ในการ
เปXนผูSนําดSานใดดSอยอยู. และหาวิธีปรับปรุงพัฒนาดSานท่ีดSอยนั้นใหSสูงข้ึน โดยการเขSารับการฝ\กอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศและต.างประเทศ การศึกษาต.อ เพ่ือใหSมีโลกทัศน�กวSางไกล จะไดSนํา
ความรูS และประสบการณ�ใหม. ๆ มาประยุกต�ใชSในการบริหารงานใหSมีประสิทธิภาพ 
  1.5 ผลจากการวิจัยทําใหSทราบว.าสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลง ดSานความสามารถใน
การสรSางแรงจูงใจและดSานความสามารถในการคิด วิเคราะห� ซ่ึงไม.ส.งผลต.อการบริหารตาม                    
กระบวนทัศน�ดSานการเรียนการสอนแต.เปXนส.วนหนึ่งของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ดSาน  
ผูSบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีควรนําสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงท้ัง                
2 ดSาน นี้มาสู.ปฏิบัติอย.างสมํ่าเสมอและต.อเนื่องก็ย.อมส.งผลดีต.อการบริหารของผูSบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

  2. ขSอเสนอแนะสําหรับทําการวิจัยในครั้งต.อไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงในการเปXนผูSนําของผูSบริหาร

สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
2.2 ควรนําความสามารถรายดSานของสมรรถนะผูSนําการเปลี่ยนแปลงไปศึกษาคSนควSา

หรือวิจัยเช.น 
-  การศึกษาความสามารถในการคิด วิเคราะห� ของผูSบริหารท่ีส.งผลต.อกระบวนทัศน�

การจัดการเรียนรูSของสถานศึกษา เพ่ือใหSทราบถึงจุดเด.น จุดดSอยของผูSบริหาร 
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- การศึกษาความสามารถในการสรSางแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ�กับการบริหารดSานการ
เรียนการสอน เพ่ือศึกษาปoจจัยท่ีเปXนปoญหาในดSานต.างๆของผูSบริหาร 

- ปoจจัยท่ีส.งผลต.อการบริหารตามกระบวนทัศน�ใหม.ในการเปXนผูSนําของผูSบริหาร
สถานศึกษา 

 
บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก	ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  พร	อมกฎหมายท่ีเก่ียวข	องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาค 
 พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องค�การรับส.งสินคSาพัสดุภัณฑ�. 
กลุ.มนโยบายและแผนงาน. (2552). นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
 ปทุมธานี ป̂งบประมาณ 2552. ปทุมธานี: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา. 
รัศมี  แดงสุวรรณ. (2552). ภาวะผู	นําการเปล่ียนแปลงของผู	บริหารกับการพัฒนาครูด	านการ           
 จัดกระบวนการเรียนรู	 Dara TBM. เชียงใหม.: โรงเรียนดาราวิทยาลัย. 
ลSSวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2538). เทคนคิการวิจัยทางการศกึษา. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส�น. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
 สังคมแห�งชาติ. ฉบับท่ี 10-11. สืบคSนจาก
 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139   
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. 5th ed.  
 New York: Harper & Row. 
Duke, D. L. (1987). School Leadership and Instructional Improvement.                                         
 New York: Random House. 
Robert, E. J. (1983). A Spatial  Model of Effectiveness Criteria : Towards a Competing 
 Values Approach to Organizational Analysis. Management Science.  
 29(3), 363-377. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
 

JOB PERFORMANCE MOTIVATIONS OF PERSONNEL AT NAKHON SAWAN   
RAJABHAT UNIVERSITY 

 
โชติกา  ระโส  อัจฉรา  วัฒนาณรงค�  และสุวพร  ตั้งสมวรพงษ� 

Chotika  Raso, Achara  Wattananarong, and Suwaporn  Tungsomworapongs 
 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรงุเทพมหานคร 

 
 

บทคัดย5อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุMงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค� และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณ�            
ในการทํางาน กลุMมตัวอยMางท่ีใชRในการศึกษาครั้งนี้ ไดRแกM บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�             
ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูMใน ป#การศึกษา 2554 จํานวน 685 คน เครื่องมือที่ใชRเก็บรวบรวมขRอมูล             
เปWนแบบสอบถามมาตราสMวนประมาณคMา 5 ระดับ จํานวน 60 ขRอ ซ่ึงมีคMาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเทMากับ 0.96 สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลไดRแกM รRอยละ คMาคะแนนเฉลี่ย คMาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตMาง
ของคMาคะแนนเฉลี่ยเปWนรายคูM โดยวิธีของเชฟเฟ̂  
 ผลการวิจัยพบวMา 
 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูMใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปWนรายดRานพบวMา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดRาน อยูMในระดับมาก 
ยกเวRนดRานการยอมรับนับถือ ท่ีมีแรงจูงใจอยูMในระดับปานกลาง 
 2. บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและเปWนรายดRาน       
ไมMแตกตMางกัน 
 3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมMแตกตMาง
กัน เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 4. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม  
ไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดRานการยอมรับ            
นับถือ และดRานความรับผิดชอบแตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 5. บุคลากรท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและเปWนรายดRานไมMแตกตMางกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the Job performance 
motivations of personnel at Nakhon Sawan Rajabhat University and 2) to compare the 
job performance motivations of personnel at Nakhon Sawan Rajabhat University 
according to gender, level of education, position, and work experience. The sample 
used in this study were 685 faculty of Nakon Shawan Rajabhat University during 
academic year 2011. The instrument used for data collection was a five rating scale 
questionnaire containing 60 items with the reliability of 0.96. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, and 
Scheffe’s method. 
 The results revealed as follows: 
 1. The Job performance motivation of personnel at Nakhon Sawan Rajabhat 
University in overall aspects were at a high level. Considering each aspect, recognition 
was at a moderate level, while other aspects were at a high level. 
 2. The personnel with different gender did not have different job performance 
motivation in overall and each aspect. 
 3. The personnel with different level of education did not have different job 
performance motivation in overall aspect. Considering each aspect, the personnel with 
different level of education had different job performance motivation in the aspect of 
achievement at the .05 of statistical significance. 
 4. The personnel with different position did not have different job 
performance motivation in overall aspects. Considering each aspect, there were 
differences in achievement, recognition, and responsibility at the .05 of statistical 
significance. 
 5. The personnel with different work experience did not have different job 
performance motivation in overall and each aspect. 
 
คําสําคัญ 
 แรงจูงใจ  การปฏิบัติงาน  บุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
ความสําคัญของป8ญหา 
 การบริหารในหนMวยงานหรือองค�การทุกประเภท ทุกขนาด จะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ไดRตRองอาศัยทรัพยากรท่ีสําคัญ ซ่ึงประกอบดRวย คน (Man) เงิน (Money) อุปกรณ�
เครื่องมือ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) มนุษย�เปWนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด            
ในการบริหารขององค�การ ซึ่งมนุษย�แตMละคนตMางก็มีความตRองการที่ไมMเหมือนกัน เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และมีความรูRความสามารถท่ีจะพัฒนาไดRตลอดเวลาอยMางไมMมีท่ีสิ้นสุด ดังนั้นในการบริหาร
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บุคลากรจะตRองตอบสนองความตRองการท่ีหลากหลายของมนุษย� โดยการปรับกลยุทธ�ทางการบริหาร
และแสวงหาโอกาสใหRสอดคลRองกับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว (วัฒนา  โถสุวรรณ, 2546) 
นอกจากนี้ผูRบังคับบัญชาจะตRองสรRางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหRกับผูRใตRบังคับบัญชา 
หรือผูRรMวมงานในองค�การ เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูRความสามารถใหRปฏิบัติงานในหนMวยงานไดRเปWน
เวลานาน ๆ ตลอดจนจะตRองประพฤติใหRเปWนตัวอยMางท่ีดีแกMผูRใตRบังคับบัญชาและผูRรMวมงาน แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�กรมีผลตMอความสําเร็จของงาน ทําใหRบุคลากรปฏิบัติงานใน
หนMวยงานดRวยความเต็มใจ ทุMมเทกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลาใหRกับองค�กรและนําพาองค�กรใหR
พัฒนาความกRาวหนRาอยMางตMอเนื่อง ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปWนสิ่งสําคัญมากอยMางหนึ่งตMอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�กร (อุทัย  หิรัญโต, 2543)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�  เปWนสถาบันอุดมศึกษาท่ี มีหนR า ท่ี  เชMนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คือ สอน วิจัย  ใหRบริการทางวิชาการแกMสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
และจากการสัมภาษณ�บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� พบประเด็นท่ีเปWนปvญหาท่ี
เก่ียวขRองกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพอสรุปไดRดังนี้ 
 1. ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน พบวMา โครงการของหนMวยงานตMางๆท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานยังไมMไดRรับความรMวมมือจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทMาท่ีควร จึงทําใหRหนMวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน สMงผลใหR
โครงการไมMประสบผลสําเร็จ รวมท้ังการบริหารงานของฝ^ายบริหารไมMมีความชัดเจน (สัญชานี  สุขพิทักษ�, 
2553; คุณากร  กรสิงห�, 2553) นอกจากนี้ยังมีบุคลากรแจRงความประสงค�ยRายหนMวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูM
เดิมไปยังหนMวยงานใหมM จึงทําใหRงานท่ีปฏิบัติไมMตMอเนื่องสMงผลใหRงานท่ีทําในหนRาท่ีนั้น ๆ ลMาชRาไมMทันตาม
เวลาท่ีกําหนด (ศรพิชัย  โนนทอง, 2553)  
 2. ดRานการยอมรับนับถือ พบวMา บุคลากรท่ีมีอายุนRอยแตMมีตําแหนMงหนRาท่ีสูงยังไมMเปWนท่ี
ยอมรับนับถือของบุคลากรท่ีมีอายุมากกวMา (คุณากร  กรสิงห�, 2553; สดใส  เลิศเดช, 2553) อยMางไร
ก็ตาม ในบางครั้ง เม่ือมีปvญหาเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือนรMวมงานบางคนสามารถปรึกษา ใหR
คําแนะนํา และยอมรับความคิดเห็นไดRบRาง (ไพศาล  เครือแสง, 2553) 
 3. ดRานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบวMา ปริมาณงานมากเกินกําลังความสามารถ ในขณะท่ีมี
เวลาจํากัด (คุณากร  กรสิงห�, 2553) อาจารย�จะตRองมีหนRาท่ีเปWนผูRสอน แตMก็มีอาจารย�บางสMวนท่ีสอน
ไมMตรงกับสาขาท่ีไดRศึกษามา นับวMาเปWนการใชRทรัพยากรบุคคลไมMตรงกับความรูRความสามารถท่ีแทRจริง 
นอกจากนี้อาจารย�ก็ยังรูRสึกวMาตนเองยังไมMไดRรับการสMงเสริมสนับสนุนดRานความรูRเพ่ือนํามาพัฒนาการ
เรียนการสอน  และอาจารย�ก็ยังขาดทักษะในการสอน (ดวงใจ  ฉํ่ามะนา, 2553; สัญชานี  สุขพิทักษ�, 
2553)   
 4. ดRานความรับผิดชอบ พบวMา บุคลากรบางทMานละเลยการปฏิบัติหนRาท่ีของตนเองไมMใสMใจ
ในหนRาท่ีท่ีตนไดRรับมอบหมาย ทําใหRงานสMวนรวมไมMประสบผลสําเร็จเทMาท่ีควร (ไพศาล  เครือแสง, 
2553) นอกจากนั้น บุคลากรยังรูRสึกวMาไมMมีอิสระในการปฏิบัติงานเทMาท่ีควรท้ัง ๆ ท่ีไดRรับมอบหมาย
งานนั้น  (สดใส เลิศเดช, 2553; ศรพิชัย  โนนทอง, 2553) 
 5. ดRานความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาท่ีการงาน พบวMา บุคลากรมีความคิดเห็นวMาตนเอง
ไมMไดRรับความเปWนธรรม และบุคลากรบางทMานยังรูRสึกวMาขาดโอกาสในการรับพิจารณาใหRไปฝyกอบรม
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เพ่ือเพ่ิมพูนความรูR อาจารย�สMวนใหญMขาดความพึงพอใจในเรื่องการเลื่อนตําแหนMงใหRสูงข้ึน (ศรพิชัย  
โนนทอง, 2553) 
 จากขRอมูลดังกลMาวขRางตRนนั้น ผูRวิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� เพ่ือใหRผูRเก่ียวขRองไดRพิจารณานําผลการวิจัยนี้ไปใชRเปWนแนวทางในการ
บริหารงาน อันจะสMงผลใหRการพัฒนางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปWนผลดีตMอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตMอไป 
 
โจทย�วิจัย/ ป8ญหาวิจัย 
 1. บุคลากรชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและเปWนรายดRานแตกตMางกัน
หรือไมM 
 2. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและเปWนราย
ดRานแตกตMางกันหรือไมM 
 3. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ
เปWนรายดRานแตกตMางกันหรือไมM  
 4. บุคลากรท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม
และเปWนรายดRานแตกตMางกันหรือไมM 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงในในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
โดยรวมและเปWนรายดRาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ�ในการทํางาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรท่ีใชR ไดRแกM บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� ซ่ึงกําลังปฏิบัติงานอยูMใน
ป#การศึกษา 2554 จํานวน 685 คน ในหนMวยงาน 10 หนMวยงาน คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหรรม คณะครุศาสตร� คณะมนุษย�ศาสตร�และ
สังคมศาสตร� สํานักสMงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิทยาการจัดการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 2. กลุMมตัวอยMาง ท่ีใชRในการวิจัยครั้งนี้ ไดRแกM บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�        
ซ่ึงกําลังปฏิบัติงานอยูMใน ป#การศึกษา 2554 จํานวน 685 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนนRอย ผูRวิจัย
จึงใชRประชากรท้ังหมดเปWนกลุMมตัวอยMาง 
 3. เครื่องมือท่ีใชRในการวิจัยครั้งนี้เปWนแบบสอบถามท่ีผูRวิจัยไดRสรRางข้ึนโดยศึกษาจาก 
แบบสอบถามเอกสารท่ีเก่ียวขRอง มาเปWนแนวทางในการสรRางแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เปWนแบบมาตราสMวนประมาณคMา 5 ระดับ ตามแบบไลเคิร�ท (Likert) แบบสอบถามแบMงออกเปWน             
2 ตอน ดังนี้คือ 
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  ตอนท่ี 1 เปWนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม ไดRแกM เพศ 
ระดับการศึกษา  ลักษณะการปฏิบัติงาน  และประสบการณ�ในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 เปWนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค� จํานวน 60 ขRอ   
  4. การสรRางเครื่องมือท่ีใชRในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการสรRางดังนี้  
  4.1 ศึกษาและรวบรวมขRอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง
กับเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และศึกษาวิธีการสรRางแบบสอบถามและมาตราสMวนประมาณคMา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ไดRแกM ตามวิธีการของไลเคิร�ท (Likert) จากหลักการสรRางและวิเคราะห�
เครื่องมือของลRวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2536)  
  4.2 นําแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบรRอยแลRว เสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบในดRานภาษา และความครอบคลุมในดRานเนื้อหา 
  4.3 นําแบบสอบถามท่ีสรRางเสร็จเรียบรRอยแลRวไปใหRผูR เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ซ่ึงไดRคMา IOC เทMากับ 0.97 แลRวจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกRไข 
และนําเสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความถูกตRองชัดเจน           
อีกครั้ง กMอนนําแบบสอบถามไปทดลองใชR (Try-out) 
  4.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชR (Try-out)  กับบุคลากร 50 คน เพ่ือวิเคราะห�หาคMา
อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปWนรายขRอ โดยใหRวิธีหาคMารRอยละ 27 ของกลุMมสูง และรRอยละ 27  
ของกลุMมตํ่า จากนั้นใชRการทดสอบที (t-test) คัดเลือกขRอคําถามท่ีมีคMาอํานาจจําแนกต้ังแตM 1.75 ข้ึนไป 
มาใชRเปWนขRอคําถามในแบบสอบถาม รวมไดRขRอคําถามท่ีมีคMาอํานาจจําแนกตามเกณฑ�ท้ังหมด จํานวน 
51 ขRอ สMวนขRอท่ีไมMถึงเกณฑ�นํามาปรับขRอคําถามใหมMอีกครั้งหนึ่ง จํานวน 9 ขRอ 
  4.5 นําแบบสอบถามไปหาคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดย
ใชRสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ไดRคMาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทMากับ 0.96 
  4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามกMอนนําไปใชR 
 5. การเก็บรวบรวมขRอมูลและการจัดกระทําขRอมูล ผูRวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  5.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สMงถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�  เพ่ือขออนุญาตและขอความรMวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  5.2 การสMงแบบสอบถาม ผูRวิจัยนําแบบสอบถามพรRอมดRวยหนังสือแนะนําตัวไปขอพบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� พรRอมท้ังติดตMอขอเก็บขRอมูลดRวยตนเอง 
  5.3 นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขRอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ�ของการตอบ         
แลRวคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ�ในการตอบไดRจํานวน 685 ฉบับ คิดเปWนรRอยละ 100 ของ
กลุMมตัวอยMางท่ีกําหนดไวR แลRวนําขRอมูลมาจัดระบบเพ่ือนําไปวิเคราะห�หาคMาทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย และรายงานผลการวิจัยตMอไป 
 6. การวิเคราะห�ขRอมูล ผูRวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห�ขRอมูลสถานภาพของผูRตอบแบบสอบถามของกลุMมตัวอยMาง โดยใชRการแจก
แจงความถ่ี และการหาคMารRอยละ   
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  6.2 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
โดยรวมและเปWนรายดRาน 5 ดRาน ใชRการวิเคราะห�คMาคะแนนเฉลี่ย และคMาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
     6.3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
จําแนกตามเพศ โดยใชRการทดสอบที (t-test) สMวนตัวแปร ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน 
และประสบการณ�ในการทํางาน ใชRการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis 
of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตMางอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบ          
ความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยเปWนรายคูMโดยวิธีของเซฟเฟ̂   
 7. สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
  7.1 คMาสถิติพ้ืนฐาน ไดRแกM คMาความถ่ี คMารRอยละ คMาคะแนนเฉลี่ย และสMวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
  7.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาคMาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เปWนรายขRอโดยใชRการทดสอบที (t-test) และหาคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับ โดยใชRสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) 
  7.3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุMมตัวอยMาง 2 กลุMม ใชRการทดสอบที (t-test) สMวนการทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยจาก
กลุMมตัวอยMางมากกวMา 2 กลุMม ใชRการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีท่ีพบวMามีความ
แตกตMาง อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยเปWนรายคูM           
โดยวิธีของเชฟเฟ̂ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� ใน 5 ดRาน คือ ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดRานการยอมรับนับถือ ดRานลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ ดRานความรับผิดชอบ ดRานความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาท่ีการงาน จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณ�ในการทํางาน ผลการวิจัยสรุปไดRดังนี้ 
 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูMใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปWนรายดRานพบวMา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดRาน อยูMในระดับมาก 
ยกเวRนดRานการยอมรับนับถือ ท่ีมีแรงจูงใจอยูMในระดับปานกลาง 
 2. บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและเปWนรายดRาน            
ไมMแตกตMางกัน 
 3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมMแตกตMางกัน 
เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ บุคลากรท่ี
มีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีกับบุคลากรระดับปริญญาตรี สMวนดRานอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง 
 4. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม          
ไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตMางกัน คือ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหารกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุน ดRานการยอมรับนับถือ แตกตMางกัน คือ 
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บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหารกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน และดRาน
ความรับผิดชอบแตกตMางกัน คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหารกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอน อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สMวนดRานอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง 
 5. บุคลากรท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและเปWนรายดRานไมMแตกตMางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� โดยรวมอยูMใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดRานลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ดRานความรับผิดชอบ ดRานความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาท่ีการงาน อยูMในระดับมาก สMวนดRาน
การยอมรับนับถือ อยูMในระดับปานกลาง ผูRวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเปWนรายดRาน ดังนี้  
  1.1 ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน           
อยูMในระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดRวMามหาวิทยาลัยมีการแบMงสายงานของบุคลากรไดRอยMางชัดเจน คือ      
สายงานบริหาร สายงานสอน และสายงานสนับสนุน ซ่ึงในแตMละสายงานมีการวางแผนงานไวRอยMาง
เปWนระบบจึงทําใหRบุคลากรปฏิบัติงานไดRตรงตามเป~าหมายท่ีวางไวR สามารถแกRไขปvญหาตMาง ๆ จากการ
ปฏิบัติงานไดRสําเร็จ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือป~องกันปvญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและงานมัก
สําเร็จตามเป~าหมายท่ีวางไวR บุคลากรทุกคนแสดงศักยภาพออกมาไดRอยMางเต็มท่ี บุคลากรเกิดความ
ภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีปฏิบัติงาน ทําใหRบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคลRอง
กับผลการศึกษาของทิพมาศ  แกRวซิม (2542) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย� 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวMา อาจารย�โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูMในระดับสูง 
  1.2 ดRานการยอมรับนับถือ บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูMในระดับ 
ปานกลาง ท้ังนี้อธิบายไดRวMาในการปฏิบัติงานแตMละสายงานยMอมมีบุคคลหลายฝ^าย หลายกลุMม ซ่ึงบุคลากร
แตMละฝ^ายอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานไมMตรงกัน ทําใหRเกิดความขัดแยRงและสMงผล
ไปถึงการเคารพซ่ึงกันและกัน ดังท่ีบุศรา  เตียรบรรจง (2546) ท่ีกลMาววMาการท่ีไดRรับการยอมรับนับถือ
จากผูRบังคับบัญชาเพ่ือนรMวมงานในเรื่องผลงานหรือ ความคิด เรื่องสMวนตัว เปWนตRน จะสMงผลใหRเกิด
ความรูRสึกภูมิใจในฐานะของตนเอง และสอดคลRองกับงานวิจัยของวัลลี  จันทเรนทร� (2551) ท่ีศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวMา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูMในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา 
ดRานการยอมรับนับถือ อยูMในระดับปานกลาง   
  1.3 ดRานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูMในระดับ
มาก ท้ังนี้อธิบายไดRวMาบุคลากรพึงพอใจท่ีไดRรับมอบหมายใหRรับผิดชอบงานท่ีทํา ซ่ึงเปWนงานท่ีทRาทาย
ความสามารถตรงกับคุณวุฒิ และตรงตามตําแหนMงของตนเอง หรืออาจจะเปWนงานท่ีไมMเคยปฏิบัติมา
กMอน และกระตุRนใหRตRองปฏิบัติงาน นอกจากนั้นงานท่ีทําอยูMในปvจจุบันยังสMงเสริมใหRมีการพัฒนาตนเอง
ใหRมีความรูRความสามารถมากข้ึน รวมถึงบรรยากาศในหนMวยงานการจัดหRองทํางาน สถานท่ีปฏิบัติงาน
ไวRเหมาะสม และสะดวกสบายใหRแกMบุคลากร จากการศึกษางานวิจัยของนิกร  ดุกสุกแกRว (2544)          
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ท่ีศึกษาเรื่องปvจจัยท่ีสMงผลตMอการพัฒนาตนเองของครูชMางอุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขต
ภาคใตR พบวMา ครูชMางอุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตภาคใตR เกิดการจูงใจท่ีมีผลตMอ            
การพัฒนาตนเอง ดRานงานท่ีทําอยูMในปvจจุบันและลักษณะงานท่ัวไป และ ไมMเกิดแรงจูงใจท่ีมีผลตMอ 
การพัฒนาตนเองในปvจจัยดRานเงินเดือน โอกาสท่ีจะไดRรับเลื่อนตําแหนMง ดRานนิเทศงาน และดRานเพ่ือน
รMวมงาน  
  1.4 ดRานความรับผิดชอบ บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูMในระดับมาก 
ท้ังนี้อธิบายไดRวMาบุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติทําใหRมีความกระตือรือรRนในการทํางาน           
งานท่ีไดRรับมอบหมายมีการกําหนดหนRาท่ีอยMางชัดเจน บุคลากรตRองการท่ีจะใชRความรูRความสามารถ
ของตนเองอยMางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานท่ีไดRรับมอบหมาย และปฏิบัติงานท่ีไดRรับมอบหมายทันตาม
เวลากําหนด รวมถึงงานท่ีรับผิดชอบจะตRองเปWนงานท่ีถนัดและมีความสนใจ ซ่ึงในงานท่ีปฏิบัติมักจะมี
การวางแผนและเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงานกMอนลMวงหนRาอยMางสมํ่าเสมอ ไมMวMาจะเปWนเรื่องการสอน 
หรืองานโครงการตMาง ๆ เปWนตRน และในการปฏิบัติงานในหนMวยงานมีการประเมินผลของผูRปฏิบัติงาน
อยูMตลอดเวลา ดังนั้นจึงทําใหRบุคลากรเกิดความรับผิดชอบในงานมากข้ึน ดังท่ี แบนดูรา (วิลาสลักษณ�  
ชัววัลลี, 2542; อRางอิงจาก Bandura, 1977) กลMาววMา การรับผิดชอบงานท่ีไดRรับมอบหมาย และไดR
การยอมรับนับถือจากเพ่ือนรMวมงาน แลRวประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สอดคลRองกับงานวิจัย 
ธราวรรณ  พลหาญ (2543) ท่ีศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขRาราชการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวMา ดRานความรับผิดชอบ ขRาราชการมีความพึงพอใจจากการท่ีไดRรับมอบหมายงานใหR
รับผิดชอบงานใหมM ๆ มีอํานาจในการรับผิดชอบอยMางเต็มที่ ความเหมาะสมของงานและความรูR
ความสามารถ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานท่ีมีความชัดเจนการปฏิบัติงานอยMาง
เต็มความสามารถ เพ่ือใหRบรรลุผลตามเป~าหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูM
เสมอ การท่ีบุคคลไดRรับการยอมรับนับถือ ไมMวMาจะมาจากกลุMมเพ่ือนรMวมงานผูRบังคับบัญชา หรือบุคคล
อ่ืน ๆ เชMน ไดRรับคําชม ไดRรับคําแนะนําชี้แจงอยMางมีเหตุผล ไดRรับการเอาใจใสMเปWนพิเศษในเรื่องท่ี
เก่ียวกับสุขภาพและจิตใจ ผูRบังคับบัญชายอมรับเก่ียวกับความคิดเห็น ชุมชนยอมรับความรูRความสามารถ 
และผูRบังคับบัญชายอมมอบหมายงานใหRปฏิบัติเปWนตRน  
  1.5 ดRานความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาที่การงาน บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน อยูMในระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดRวMาบุคลากรไดRรับการสนับสนุนจากองค�กรในการพัฒนา
ความรูRความสามารถ ดRานการฝyกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูRและประสบการณ� ซ่ึงบุคลากร 
ไดRรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผูRบังคับบัญชา และมีการประเมินความสามารถของตนใน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงมีโอกาสในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนMงตามความสามารถของตนเอง สอดคลRอง
กับงานวิจัยของสุวรรณี  ทับทิมอMอน (2548) ท่ีไดRศึกษาเรื่องแนวทางการสรRางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทบางปะกงวู�ด จํากัด พบวMา พนักงานบริษัทท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดRาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดRานความกRาวหนRาในตําแหนงหนRาท่ีการงาน อยูMในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณ�          
ในการทํางาน ผูRวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
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  2.1 บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตMละดRาน           
ไมMแตกตMางกัน ซ่ึงไมMเปWนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR  ท้ังนี้อธิบายไดRวMาโดยท่ัวไปบุคลากรไมMวMาจะเปWน      
เพศหญิงหรือเพศชาย ทุกคนปฏิบัติงานไดRมีประสิทธิภาพในการทํางานเหมือนกัน ตลอดจนมี
ความกRาวหนRาในหนRาท่ีการงาน และการครองชีวิตสMวนตัว บนรากฐานของความเพียงพออยMางเทMา
เทียมกัน มีหลักเกณฑ� กฎระเบียบ และคุณสมบัติในการปฏิบัติงานท่ีเหมือนกัน  มีการประเมินผล     
การปฏิบัติงานท่ีเหมือนกัน จึงทําใหRบุคลากรทุกคนไมMวMาจะเปWนเพศชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติไมMตMางกัน (ธงชัย  สันติวงษ� และชัยยศ  สันติวงษ�, 2548) ดังงานวิจัยของรังสิมา เหลืองอMอน 
(2549) ท่ีศึกษาเรื่องความตRองการแรงจูงใจในการทํางานและขีดความสามารถ ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ กลุMมผูRผลิตชิ้นสMวนยานยนต� ขนาดกลางและขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรปราการพบวMา 
พนักงานเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวมไมMแตกตMางกัน  
  2.2 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม             
ไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตMางกัน มีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานในดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สMวนดRานอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง ท้ังนี้อธิบายไดRวMาการศึกษาจะสMงผลตMอการปฏิบัติงาน ถRาองค�กร         
ท่ีมีผูRปฏิบัติงานมีระดับการศึกษาสูง มักจะมีความกRาวหนRามากกวMา เพราะผูRปฏิบัติงานเหลMานั้นจะนํา
ความรูRท่ีไดRศึกษามานํามาพัฒนาองค�กรใหRเกิดประสิทธิภาพ ดังท่ีเทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ 
(2540) กลMาววMา ผูRปฏิบัติงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวMาปริญญาตรีไมMมีความพึงใจในงานเนื่องไมMสามารถ
เลือกงานท่ีตนเองท่ีสนใจไดR สMวนผูRปฏิบัติท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีความ พึงพอใจ           
ในงานสูง เพราะผูRปฏิบัติระดับนี้จะมีความสามารถเฉพาะดRานจึงสMงผลใหRการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  
  2.3 บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไมMแตกตMางกัน เม่ือพิจารณาเปWนรายดRาน พบวMา ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดRานการ
ยอมรับนับถือ และดRานความรับผิดชอบแตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ สMวนดRานอ่ืน ๆ ไมMพบ
ความแตกตMาง ท้ังนี้อธิบายไดRวMาลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น จะเปWนการปฏิบัติงานหรือ         
การดําเนินงานอยMางใดอยMางหนึ่ง ซ่ึงการปฏิบัติงานนั้นจะตRองตรงกับความรูRความสามารถเปWนงาน           
ท่ีทRาทายใหRอยากปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด เหมาะสมกับความรูRความสามารถ และ
งานท่ีปฏิบัติตRองพัฒนาความรูRและเพ่ิมพูนประสบการณ� เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูRปฏิบัติงาน งานท่ีทํา         
มีความทRาทายใหRอิสระในการปฏิบัติงาน การมีสMวนรMวม ความสะดวกของสถานท่ี และถRาคนใดมี
แรงจูงใจในการทํางานแลRวคนนั้นจะต้ังใจทํางานใหRเกิดผลดีไดR องค�ประกอบดRานลักษณะงานก็เปWน
องค�ประกอบหนึ่งท่ีทําใหRเกิดแรงจูงใจไดRเชMนกัน สอดคลRองกับงานวิจัยของฐากูร  ปาละนันทน� (2554) 
ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวMา บุคลากรไดRรับมอบหมายใหRปฏิบัติงานอยMางอิสระ มีโอกาส
ตัดสินใจแกRปvญหาหรือรับผิดชอบงานดRานตนเองอยMางเต็มท่ี เชMน การปฏิบัติงานท่ีทRาทายกับ
ความสามารถของตนเองการทํางานท่ีหลากหลาย มีความเปWนสMวนตัว และไดRแสดงศักยภาพในการ
ทํางานอยMางเต็มความสามารถ  
  2.4 บุคลากรท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานแตกตMางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและเปWนรายดRานไมMแตกตMางกัน ซ่ึงไมMเปWนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR ท้ังนี้อธิบายไดRวMาบุคลากรท่ี
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มีประสบการณ�ในการปฏิบัติงานมากข้ึน ยMอมมีทักษะ ความรูR ความสามารถในงานมากข้ึน มีความ
เชี่ยวชาญและเกิดความชํานาญในงานเปWนพิเศษ การท่ีบุคลากรมีความชํานาญในงานก็ยMอมหมายถึง
การท่ีบุคลากรมีความสามารถใหRคําแนะนํา เปWนท่ีปรึกษา และสามารถแกRไขปvญหาท่ีเกิดจาก              
การปฏิบัติงานไดR ดังท่ีแบนดูรา (วิลาสลักษณ� ชัววัลลี, 2542 อRางอิงจาก Bandura, 1977) กลMาววMา 
ประสบการณ�ทําใหRประสบความสําเร็จ เปWนปvจจัยสําคัญท่ีจะทําใหRบุคคลพัฒนาการรับรูRและ
ความสามารถเพราะสภาพท่ีเปWนจริงเก่ียวกับความรอบรูRหรือความชํานาญในสิ่งท่ีทําไดRสําเร็จ               
การไดRรับความสําเร็จไดRสรRางความเชื่อท่ีเขRมแข็ง และความสามารถตRองอาศัยการไดRรับประสบการณ�           
 
ขAอเสนอแนะ 
 ขRอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชR 
 จากการศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� ผูRวิจัยมีขRอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดRานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบวMา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน อยูMในระดับมาก เพ่ือใหRมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� ควรเป�ดโอกาสใหRบุคลากรทุกคนไดRมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง และการใหR
ความชMวยเหลือ คําปรึกษาแนะนํา ชี้แจงเม่ือเกิดปvญหาจากผูRบังคับบัญชา รวมถึงการกําหนด              
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหRบุคลากรทุกคนแสดงศักยภาพออกมาไดRอยMางเต็มท่ี และ            
การปฏิบัติงานไดRสําเร็จตามวัตถุประสงค�และอยMางมีประสิทธิภาพ          
 2. ดRานการยอมรับนับถือ จากผลการวิจัยพบวMา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยูMในระดับปานกลาง เพ่ือใหRมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�                     
ควรเพ่ิมแนวทางและนโยบายอยMางชัดเจนในการกลMาวคํายกยMองชมเชย หรือใหRรางวัลแกMบุคลากร          
ในกรณีท่ีปฏิบัติงานไดRสําเร็จตามเป~าหมายท่ีวางไวR หรือเป�ดโอกาสใหRบุคลากรไดRแสดงความคิดเห็น 
ในการปฏิบัติงาน 
 3. ดRานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบวMา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูMในระดับมาก เพ่ือใหRมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ควรมอบหมายใหRบุคลากร
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะงานท่ีทRาย นMาสนใจ และใชRความคิดริเริ่มสรรค�มากข้ึน อันจะสMงผลใหRบุคลากร
เรMงสรRางสมรรถนะ และผลงานมากข้ึน  
 4. ดRานความรับผิดชอบ จากผลการวิจัยพบวMา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยูMในระดับมาก เพ่ือใหRมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ผูRบริหารระดับสูงควรใหRโอกาสพนักงาน
เลือกวิธีการทํางานไดRดRวยตนเอง มีอิสระในการปฏิบัติงานอยMางเต็มท่ี และผูRบริหารจะเปWนเพียงผูRใหR
คําปรึกษากรณีท่ีไมMสามารถทํางานไดR 
 5. ดRานความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาท่ีการงาน บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยูMในระดับมาก เพ่ือใหRมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ควรจะมีนโยบายการเลื่อนตําแหนMงท่ีเปWน
ธรรมและชัดเจน โดยการกําหนดเสRนทางความกRาวหนRา เพ่ือใหRบุคลากรไดRทราบถึงโอกาส
ความกRาวหนRาในตําแหนMงหนRาท่ีการงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือสรRางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติใหRแกM
บุคลากร 
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 ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตMอไป 
 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดRานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค�  
 2. ควรศึกษาตัวแปรท่ีสMงผลตMอแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� โดยทําการศึกษาเฉพาะตําแหนMง เชMน ศึกษาเฉพาะผูRบริหารทั้งหมด เจRาหนRาท่ี 
ลูกจRางประจํา และลูกจRางชั่วคราว เพ่ือนําขRอมูลท่ีไดRจากศึกษานําไปเปWนแนวทางสําหรับพัฒนา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย:อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุMงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 6 ดQาน 
คือ ดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคาร
สถานท่ี สื่อ และอุปกรณ�การสอน และดQานการวัดและประเมินผล โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนก
ตามชั้นป# กลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMมตัวอยMางท่ีใชQในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดQวย
นักศึกษาในป#การศึกษา 2554 จํานวน 730 คน เครื่องมือท่ีใชQในการเก็บรวบรวมขQอมูลเปYน
แบบสอบถามแบบมาตราสMวนประมาณคMา 5 ระดับ จํานวน 71 ขQอ มีคMาความเชื่อม่ันเทMากับ 0.96  
สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล ไดQแกM คMาความถ่ี คMารQอยละ คMาคะแนนเฉลี่ย คMาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเปYนรายคูMของเชฟเฟ_ 
 ผลการวิจัยพบวMา 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก 
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวม ดQานวิธีการสอนและดQานอาคาร
สถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน                
ไมMแตกตMางกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate and to compare the opinion 
of the students towards the instructional management of general education in 
bachelor’s degree program of Thammasat University in six aspects including 
curriculum, instructor, teaching method, teaching and learning activity, building, 
media and teaching-aid, and measurement and evaluation according to class level, 
major subject, and learning achievement. The sample consisted of 730 undergraduate 
students in the academic year 2011. The instrument used for data collection was a 
five point questionnaire containing 71 items with the reliability of 0.96. The statistics 
used for data analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance, and Scheffe’s method. 
 The results were as follows: 
 1. The opinion of the students towards the instructional management of 
general education in bachelor’s degree program of Thammasat University in overall 
and each aspect was at a high level. 
 2. The students with different class level had different opinion towards the 
instructional management of general education in bachelor’s degree program of 
Thammasat University in overall and the aspect of teaching method, building, and 
media and teaching-aid at the significant level of .05. 
 3. The students with different major subject had different opinion towards 
the instructional management of general education in bachelor’s degree program of 
Thammasat University in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 4. The students with different learning achievement did not have different 
opinion towards the instructional management of general education in bachelor’s 
degree program of Thammasat University in overall and each aspect. 
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  
 
ความสําคัญของป<ญหา 
 การศึกษาเปYนองค�ประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศใหQมีความเจริญกQาวหนQาทันตMอการ
เปลี่ยนแปลงตMาง ๆ ท้ังทางดQานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม อีกท้ังยังเปYนเครื่องมือในการสรQาง
กําลังคนของประเทศใหQมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีมุMงหวัง เพราะฉะนั้นกําลังคนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้นยMอมข้ึนอยูMกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเปYนสําคัญ (สุนีย�  ภูMพันธ�, 2546) สําหรับ
การจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) 
ไดQกําหนดโครงสรQางหลักสูตรใหQประกอบดQวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงหมายถึง วิชาท่ีมุMงพัฒนาผูQเรียน
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ใหQมีความรอบรูQอยMางกวQางขวาง มีโลกทัศน�ท่ีกวQางไกล มีความเขQาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูQอ่ืนและสังคม 
เปYนผูQใฝ_รูQ สามารถคิดอยMางมีเหตุผล สามารถใชQภาษาในการติดตMอสื่อสารความหมายไดQดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคMาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชามคมนานาชาติไดQเปYนอยMางดี สMวน
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดQาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุMงใหQผูQเรียนมี
ความรูQ ความเขQาใจและปฏิบัติงานไดQ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงหมายถึง วิชาท่ีมุMงใหQผูQเรียนมีความรูQ 
ความเขQาใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปtดโอกาสใหQผูQเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาตMาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนไดQเปtดสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยในการกําหนด
กฎเกณฑ�มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2532 แตMเนื่องจากแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษามีความแตกตMางกัน ทําใหQความหมาย วิชาท่ีจัดสอน วิธีการสอน จุดมุMงหมาย
และปรัชญาแตกตMางกันกันออกไปอยMางมาก การจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบป-ญหาหลายประการ เชMน ความเขQาใจสับสนในจุดมุMงหมายของวิชา
ศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพซ่ึงมีผลไปสูMการจัดหลักสูตรและการดําเนินการสอน ผูQสอนก็สอนเนื้อหาวิชา
เบ้ืองตQนในสาขาตMาง ๆ กับผูQเรียนดQวยวิธีการบรรยายในกลุMมใหญMมากกวMาการใหQความรูQความเขQาใจ 
ทักษะและความคิดคMานิยมท่ีถูกตQองตามแนวทางของการศึกษาท่ัวไป (ไพฑูรย�  สินลารัตน�, 2526)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เดิมชื่อวMา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�และการเมือง จัดต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�และการเมือง เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เดิมเปtด
สอนแบบตลาดวิชา จากนั้นระบบการศึกษาไดQคMอย ๆ เปลี่ยนทีละนQอย จากแบบตลาดวิชามาเปYน
ระบบการศึกษาเต็มเวลาในป# พ.ศ. 2503 จากการสัมภาษณ�อาจารย�และนักศึกษา (วัชระ  สินธุประมา  
และคนอ่ืนๆ, 2553) สรุปไดQดังนี้  
 ดQานหลักสูตร พบวMา วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุMมสหวิทยาการมีความซํ้าซQอนกันในบางเนื้อหา  
เนื้อหาวิชาเขQาใจยากและไมMครอบคลุมจุดประสงค�ของรายวิชา บางหมวดวิชามีเนื้อหามากเกินไปและ
เปYนเนื้อหาท่ีนักศึกษาเคยศึกษามาแลQว เนื้อหาบางสMวนไมMสามารถนํามาใชQประโยชน�ในชีวิตประจําวันไดQ  
อีกท้ังยังขาดความทันสมัยทําใหQนักศึกษาขาดความสนใจ  
 ดQานอาจารย� พบวMา ในแตMละรายวิชามีสัดสMวนระหวMางอาจารย�และนักศึกษาแตกตMางกัน  
สําหรับวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปYนกลุMมเล็กจะมีนักศึกษาประมาณ 30-50 คน สMวนวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนเปYนกลุMมใหญMจะมีนักศึกษาประมาณ 500-1000 คน ตMออาจารย� 1 ทMาน จึงสMงผลตMอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงตามมติมหาวิทยาลัยป# 2547 เห็นควรใหQมีการจัดการเรียน
การสอนไมMเกินกลุMมละ 50 คน แตMในทางปฏิบัติไมMสามารถกระทําไดQเนื่องจากหากจัดหQองเรียนกลุMมละ 
30-50 คน ในรายวิชาสหวิทยาการก็จะตQองเปtดสอนประมาณ 8-9 กลุMมตMอภาคการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ไมMสามารถจัดหาผูQสอนไดQเพียงพอกับความตQองการ   
 ดQานวิธีการสอน พบวMา วิธีการสอนสMวนใหญMเปYนการสอนแบบบรรยายจึงเปYนการสื่อสาร
แบบทางเดียวโดยเนQนใหQนักศึกษาทMองจํา มีการอภิปรายบQางสําหรับรายวิชาท่ีสอนเปYนกลุMมเล็ก     
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 ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวMา บางรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนจํานวน
มากเม่ือมีการจัดกิจกรรมจึงไมMสามารถทําใหQนักศึกษาทุกคนเขQารMวมกิจกรรมไดQอยMางท่ัวถึง อีกท้ังยัง
สMงผลใหQผูQสอนเปtดโอกาสใหQนักศึกษาไดQซักถามและรMวมแสดงความคิดเห็นไดQไมMมากนัก  
 ดQานอาคาร สถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน พบวMา หQองเรียนท่ีอยูMในอาคารใหมMมีความ
ทันสมัยแตMไมMสามารถใชQงานไดQอยMางเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากผูQสอนบางทMานไมMเคยไดQรับการฝwก 
อบรมใหQใชQงานสื่อและอุปกรณ�การสอน สMวนหQองเรียนท่ีอยูMในอาคารเกMาพบวMาสื่อและอุปกรณ�บางหQอง
ชํารุดและไมMไดQรับการซMอมแซมใหQใชQงานไดQ  
 ดQานการวัดและประเมินผล พบวMา ผูQสอนควรใชQขQอสอบท่ีมีลักษณะเปYนการวิเคราะห�
มากกวMาการวัดความจํา  ในการประเมินผลของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปYนกลุMมใหญMไมMคMอยมี
มาตรฐานเนื่องจากอาจารย�ผูQสอนมีเพียง 1 ทMาน บางครั้งผูQสอนจึงใหQผูQชMวยสอนตรวจซ่ึงนักศึกษามี
ความวิตกกังวลวMาผูQชMวยสอนบางทMานไมMมีพ้ืนความรูQในรายวิชานั้น ๆ  
 จากสภาพป-ญหาตMาง ๆ ท่ีกลMาวมาขQางตQน ผูQวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียน           
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยเก็บรวบรวมขQอมูลจากการสอบถามทัศนะ
ของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือจะไดQเปYนขQอมูลสําหรับผูQบริหาร 
อาจารย� และบุคคลท่ีเก่ียวขQอง ไดQนําไปพิจารณาเปYนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปใหQเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
โจทย!วิจัย/ ป<ญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 3. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 
วัตถุประสงค!การวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการ
สอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน และดQานการ
วัดและประเมินผล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป  โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนกตามกลุMมสาขาวิชา ชั้นป# และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ไดQแกM  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป# ท่ี  2 และ 3 ท่ีกําลังศึกษาใน            
ป#การศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํานวน 8,665 คน   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

113 

 2. กลุMมตัวอยMาง ไดQแกM  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนท่ี 1 ชั้นป#ท่ี 2 และ 3 ท่ี
กําลังศึกษาในป#การศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ซ่ึงไดQมาจากการกําหนดขนาดของ
กลุMมตัวอยMางตามวิธีของยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรQอยละ 95 (α = .05) ไดQ
กลุMมตัวอยMางจํานวน 383 คน จากนั้นใชQวิธีสุMมตัวอยMางแบบแบMงชั้น (Stratified Random Sampling) 
2 มิติ ตามกลุMมสาขาวิชาและชั้นป# เนื่องจากบางกลุMมสาขาวิชามีจํานวนกลุMมตัวอยMางนQอย ดังนั้นเพ่ือ
ความเหมาะสม ผูQวิจัยไดQเพ่ิมจํานวนกลุMมตัวอยMางเปYนจํานวน 730 คน  
 3. เครื่องมือท่ีใชQในการเก็บรวบรวมขQอมูล เปYนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�             
ใน 6 ดQาน จํานวน 71 ขQอ และในตอนทQายของแบบสอบถามแตMละดQานจะเปYนแบบสอบถามปลายเปtด
เพ่ือใหQผูQตอบแบบสอบถามไดQแสดงความคิดเห็นและขQอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบสอบมีคMาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) เทMากับ 0.96 
 4. เครื่องมือท่ีใชQในการวิจัย ไดQแกM แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตMอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ใน 6 ดQาน 
ลักษณะแบบสอบถามแบMงเปYน 2 ตอน คือ   
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขQอมูลท่ัวไปของนักศึกษาเก่ียวกับกลุMมสาขาวิชา ชั้นป#  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ใน 6 ดQาน ไดQแกM ดQานหลักสูตร ดQาน
อาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�
การสอน และดQานการวัดและประเมินผล จํานวน 71 ขQอ และในตอนทQายของแบบสอบถามแตMละดQาน 
เปYนแบบสอบถามปลายเปtด (Open-Ended) เพ่ือใหQผูQตอบแบบสอบถามไดQแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
โดยมีข้ันตอนในการสรQางดังนี้ 
  4.1 ศึกษาและรวบรวมขQอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตําราและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขQองการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
  4.2 ศึกษาวิธีการสรQางแบบสอบถามและมาตราสMวนประมาณคMา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีการของไลเคิร�ท (Likert, 1932) จากหลักการสรQางและวิเคราะห�เครื่องมือของลQวน สายยศ 
และอังคณา  สายยศ (2536) 
  4.3 นําขQอมูลมาสรQางแบบสอบถาม การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของ
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  
  4.4 นําแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบรQอยแลQว เสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบในดQานภาษา และความครอบคลุมในดQานเนื้อหา แลQวนําไปใหQ
ผูQเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ซ่ึงมีคMาความสอดคลQองเทMากับ .87
แลQวจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกQไข และนําเสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความถูกตQองชัดเจนอีกครั้ง 
  4.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชQ (Try-Out) กับนักศึกษา 50 คน เพ่ือวิเคราะห�หาคMา
อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปYนรายขQอ โดยใหQวิธีหาคMารQอยละ 27 ของกลุMมสูง และรQอยละ 27  
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ของกลุMมตํ่า จากนั้นใชQการทดสอบคMาที (t-test) คัดเลือกขQอคําถามท่ีมีคMาอํานาจจําแนกต้ังแตM 1.75  
ข้ึนไป ไวQใชQในแบบสอบถาม ไดQขQอคําถามจํานวน 71 ขQอ   
  4.8 หาคMาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชQสัมประสิทธิ์อัลฟ_าของครอนบาค 
(Cronbach, 1984) ไดQคMาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทMากับ .96 แลQว 
  4.9 ปรับปรุงแบบสอบถามกMอนนําไปใชQ 
 5. การเก็บรวบรวมขQอมูล  
  5.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สMงถึง
คณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมขQอมูล 
  5.2 ผูQวิจัยขอความรMวมมือจากนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขQอมูล โดยผูQวิจัยเปYนผูQนํา
แบบสอบถามไปเก็บขQอมูลดQวยตนเอง 
 6. การจัดกระทําขQอมูล ผูQวิจัยดําเนินการจัดกระทําขQอมูลดังนี้ 
  6.1 เม่ือไดQรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสอบถาม จําแนกและ
ตรวจใหQคะแนนตามน้ําหนักคะแนนท่ีกําหนด   
  6.2 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ� วิเคราะห�ขQอมูลโดยวิธีการทางสถิติดQวย
เครื่องคอมพิวเตอร�จากโปรแกรมสําเร็จรูป 
  6.3 นําแบบสอบถามปลายเปtดมาพิจารณารวบรวมขQอคิดเห็นและแจกแจงความถ่ี 
นําเสนอขQอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใชQในการอภิปรายผลการวิจัย 
 7. การวิเคราะห�ขQอมูล ผูQวิจัยไดQดําเนินการดังนี้ 
  7.1 วิเคราะห�ขQอมูลท่ัวไปของกลุMมตัวอยMาง โดยใชQการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และการหาคMารQอยละ   
  7.2 วิเคราะห�ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
โดยหาคMาคะแนนเฉลี่ยและคMาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  7.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป ไดQแกM ชั้นป# โดยการทดสอบคMาที (t-test) สMวนตัวแปรกลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิเคราะห�ขQอมูลโดยการหาคMาความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีท่ีพบความแตกตMางอยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตMางเปYนรายคูMโดยวิธีของเชฟเฟ_ 
  7.4 ขQอมูลท่ีไดQจากแบบสอบถามปลายเปtด นํามาพิจารณารวบรวมขQอคิดเห็นและแจก
แจงความถ่ี เสนอผลการวิเคราะห�ขQอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือนําไปใชQประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 8. สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล ผูQวิจัยไดQวิเคราะห�ขQอมูลทางสถิติดังนี้ 
  8.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดQแกM ความถ่ี รQอยละ คะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  8.2 สถิติท่ีใชQหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดQแกM คMาอํานาจจําแนก (Discrimination 
Power) ของแบบสอบถาม ดQวยการทดสอบ คMาที (t-test) และคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาคMาสัมประสิทธิ์อัลฟ_า ของครอนบาค (Cronbach, 1984) 
  8.3 สถิติทีใชQในการทดสอบสมมติฐาน 
   8.3.1 ทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMาง 2 กลุMม โดยใชQ
การทดสอบที (t-test) 
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   8.3.2 ทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMางมากกวMา 2 กลุMม 
โดยใชQการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยทําการทดสอบเปYนรายคูM โดยใชQวิธีของเชฟเฟ_ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดQดังนี้ 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญา-ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ในดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน และดQานการวัดและ
ประเมินผล  โดยรวมและรายดQานพบวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญ             
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปYนรายดQานพบวMาดQานวิธีการสอนและดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การ
สอนมีความแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สMวนดQานอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง 
 3. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน  มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน 
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวMา นักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร�/
วิจิตรศิลป�และประยุกต�ศิลป�  มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมทุกดQานแตกตMางจากนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMม
สาขาวิชาสังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� กลุMมสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ/ชีวภาพ กลุMมสาขาวิชา
สถาป-ตยกรรมศาสตร� และกลุMมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร�/บัญชี/การจัดการ/การ
ทMองเท่ียว/เศรษฐศาสตร� และนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร�/
บัญชี/การจัดการ/การทMองเท่ียว/เศรษฐศาสตร� มีความคิดเห็นแตกตMางจากนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ และกลุMมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สMวนคูMอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง  
 4. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและรายดQานไมMแตกตMางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของ 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและรายดQานพบวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก ผูQวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปYนรายดQาน ดังนี้ 
       1.1 ดQานหลักสูตร การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยไดQกําหนดจุดมุMงหมายของหลักสูตรไวQอยMางชัดเจน ทําใหQนักศึกษาไดQรับทราบ
รายละเอียดโดยรวมเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชา ศึกษาท่ัวไป เนื้อหาแตMละรายวิชามีความเหมาะสม
กับจํานวนหนMวยกิตและเวลาเรียน รวมถึงเนื้อหาในแตMละรายวิชาเปYนไปตามจุดมุMงหมายของรายวิชา
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นั้น ๆ ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับจันทิพร  ยะบุญวัน (2554) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตMอ          
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวMานักศึกษา
มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQานหลักสูตรวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก   
      1.2 ดQานอาจารย� การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยมีการจัดผูQสอนท่ีมีความรูQและประสบการณ�ในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมา
สอนในแตMละรายวิชา สามารถถMายทอดความรูQแกMผูQเรียนไดQตามลักษณะเนื้อหาวิชาท่ีสอน มีการวาง
แผนการสอนและกําหนดหัวขQอการเรียนอยMางมีระบบ รวมถึงมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา ทําใหQสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและความรูQตMาง ๆ ใหQนักศึกษาเขQาใจไดQเปYนอยMางดี ดังท่ี
ภิญโญ  สาธร (2526) กลMาววMาอาจารย�ผูQสอนเปYนผูQท่ีทําใหQผูQเรียนเกิดการเรียนรูQ อาจารย�จึงตQองเปYนผูQท่ีมี
ความรูQความสามารถในวิชาชีพ สามารถถMายทอดความรูQไดQ และอาภรณ�  ใจเท่ียง (2546) ท่ีกลMาววMา
การสอนท่ีดีนั้นตQองมีการเตรียมการสอน ทําใหQผูQเรียนเกิดการพัฒนาดQานความรูQ ความคิด เจตคติและ
ทักษะ นอกจากนี้ อาจเปYนเพราะอาจารย�มีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีตMอนักศึกษา ยอมรับฟ-งความคิดเห็นและ
เปtดโอกาสใหQนักศึกษาไดQแสดงความคิดเห็น ทําใหQบรรยากาศในการเรียนเอ้ือตMอการเรียนรูQ   
       1.3 ดQานวิธีการสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก 
ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนไดQชี้แจงวัตถุประสงค�และรายละเอียดของเนื้อหาวิชาใหQผูQเรียนรับทราบกMอน
สอน ทําใหQผูQเรียนทราบขอบขMายของรายวิชาและสามารถเตรียมตัวกMอนเรียนไดQ รวมท้ังผูQสอนไดQจัดทํา
เอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน ใชQวิธีการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะของเนื้อหาวิชา 
เพ่ือกระตุQนใหQผูQเรียนรูQจักการคิดวิเคราะห� มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังเปtดโอกาสใหQผูQเรียนเลือกศึกษาคQนควQาไดQตามหัวขQอท่ีสนใจภายในขอบขMายของ
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ทําใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQดQวยตนเอง ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับวรรณพร        
ฉัตรทอง (2546) ท่ีศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารย�และนิสิต พบวMานิสิตมีความคิดเห็นตMอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQานวิธีการสอนวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
       1.4 ดQานกิจกรรมการเรียนการสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูM
ในระดับมาก  ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลQองกับ
เนื้อหาวิชาท้ังภายในและภายนอกหQองเรียนซ่ึงสMงเสริมใหQผูQเรียนไดQรับความรูQและประสบการณ�ตรง  
และทําใหQผูQเรียนเกิดความเขQาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูQ
และประสบการณ�ตรงมาบรรยายพิเศษไดQเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ผูQสอนยังจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสMงเสริมใหQผูQเรียนไดQทํางานรMวมกับผูQอ่ืน ฝwกการคิดวิเคราะห�เพ่ือแสวงหาคําตอบหรือ
สรQางองค�ความรูQดQวยตนเอง ทําใหQผูQเรียนไดQมีสMวนรMวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังท่ีอาภรณ�            
ใจเท่ียง (2546) กลMาววMาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปYนการทํางานรMวมกันของผูQเรียน เพ่ือใหQ
การเรียนการสอนและผลการเรียนรูQมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมดQวยวิธีการท่ีทQาทายความคิด 
ความสามารถของผูQเรียน  ฝwกฝนวิธีการแสวงหาความรูQและการแกQป-ญหาดQวยตนเองจะทําใหQผูQเรียน
เห็นคุณคMาของสิ่งท่ีเรียนและไดQรับประโยชน�จากการเรียนอยMางแทQจริง ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับ            
สุทัศนัยน�  ขอมธิดา (2552) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนระดับ
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อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พบวMานักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวMามีความ
เหมาะสมอยูMในระดับมาก  
       1.5 ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความ
เหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนเลือกสื่อและอุปกรณ�การสอนมาใชQในการเรียนการ
สอนไดQเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยสื่อและอุปกรณ�การสอน หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการท่ีใหQ
นักศึกษาใชQในการศึกษาคQนควQาเพ่ิมเติมมีความทันสมัย ทําใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQไดQงMายและเขQาใจ
ในบทเรียนไดQลึกซ้ึง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใหQความสําคัญกับการจัดอาคารสถานท่ี  โดยมีการจัด
หQองเรียนใหQเหมาะสมกับจํานวนผูQเรียนในแตMละรายวิชา รวมถึงมีการจัดสภาพหQองเรียนใหQเอ้ือตMอการ
เรียนการสอน ไดQแกM มีแสงสวMางเพียงพอ มีระบบการเก็บเสียงทําใหQปราศจากเสียงรบกวนจาก
ภายนอก มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและถMายเทอากาศไดQดี อุปกรณ�ครุภัณฑ�ภายในหQองเรียน เชMน ปากกา 
เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร� อยูMในสภาพพรQอมใชQงาน ซ่ึงสอดคลQองกับอัจฉรา วัฒนาณรงค� (2545) 
ท่ีกลMาววMาสถาบัน อุดมศึกษาควรจัดป-จจัยเก้ือหนุนเพ่ือสMงเสริมการเรียนรูQของผูQเรียนอยMางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตMอการจัดการเรียนการสอน มีหQองสมุด ตํารา 
หนังสือ วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร� สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ�ท่ีเอ้ืออํานวยตMอการสืบคQน
และเสาะแสวงหาความรูQท้ังภายในและภายนอกประเทศ   
       1.6 ดQานการวัดและประเมินผล การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดQวMาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปไดQกําหนดเกณฑ�การวัดและประเมินผลในแตMละ
รายวิชาไวQอยMางชัดเจน ซ่ึงนักศึกษารับทราบไดQจากแนวการสอน (Course Outline) ของแตMละ
รายวิชา  อาจารย�ใชQวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลQองกับวัตถุประสงค�ของ
รายวิชา รวมถึงคลอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับจันทิพร  ยะบุญวัน (2554)                
ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวMานักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQาน
การวัดและประเมินผลวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนกตามชั้นป# 
กลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.1 การท่ีนักศึกษาชั้นป#ท่ี 2 และชั้นป#ท่ี 3 มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวม ดQานวิธีการสอนและดQาน
อาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อธิบายไดQวMา
นักศึกษาชั้นป#ท่ี 2 มีความพอใจในวิธีการสอนของอาจารย�ท่ีใชQเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
กระตุQนใหQนักศึกษาไดQรูQจักการคิดวิเคราะห�และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการจัดทําตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน ทําใหQนักศึกษารูQสึกมีสMวนรMวมในชั้นเรียน การจัดสภาพหQองเรียนในการเรียนการ
สอนหQองเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ถMายเทอากาศไดQดี รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ�ครุภัณฑ�ท่ีใชQในการเรียน
การสอนภายในหQองเรียนเพียงพอและอยูMในสภาพดี สื่อและอุปกรณ�การสอน รวมถึงหนังสือ ตํารา 
วารสารทางวิชาการมีความทันสมัย จึงสMงเสริมใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQไดQดียิ่งข้ึน ในขณะท่ีนักศึกษา
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ชั้นป#ท่ี 3 มีความเห็นวMาอาจารย�ใชQเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไมMมีความหลากหลาย ทําใหQกิจกรรม
การเรียนการสอนไมMนMาสนใจ บางรายวิชาไมMมีตําราและเอกสารประกอบการสอนเปYนเลMมท่ีสมบูรณ� 
รวมถึงสื่อและอุปกรณ�การสอนขาดความทันสมัยและไมMเพียงพอตMอจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีผล
ทําใหQนักศึกษามีความคิดเห็นท่ีแตกตMางกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับณัฐพล  พุMมชุมพล (2546)                
ท่ีศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� พบวMานักศึกษาท่ีศึกษาในระดับชั้นป#ท่ีตMางกันมีทัศนะตMอการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� โดยรวมแตกตMางกัน            
ในดQานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพบวMานิสิตชั้นป#ท่ี 2 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 
3 และนิสิตชั้นป#ท่ี 3 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 4 สMวนดQานสื่อและอุปกรณ�การสอนพบวMานิสิต
ชั้นป#ท่ี 2 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 3 
      2.2 นักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน
แตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปYนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวQ ท้ังนี้อธิบายไดQวMา
ธรรมชาติของนักศึกษาแตMละกลุMมสาขาวิชามีคุณลักษณะและความถนัดแตกตMางกัน บางกลุMมสาขา 
วิชามีความถนัดทางการคิดวิเคราะห� การคํานวณเก่ียวกับตัวเลข บางกลุMมสาขาวิชามีความถนัดทาง
ภาษา บางกลุMมสาขามีความถนัดทางศิลปะ ดังนั้นนักศึกษาแตMละกลุMมสาขาวิชาจึงมีความสนใจในเรื่อง
ตMางๆ แตกตMางกัน สอดคลQองกับผลงานวิจัยของก่ิงแกQว  เอ่ียมแฉลQม (2542) ท่ีศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ตาม
ทัศนะของนักศึกษาใน 5 ดQาน ไดQแกM ดQานหลักสูตร ดQานผูQสอน ดQานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ดQานสื่อการเรียนการสอน และดQานการวัดและประเมินผล พบวMานักศึกษาท่ีศึกษาใน
สาขาวิชาตMางกันมีทัศนะตMอสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน 
      2.3 นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียน         
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน
ไมMแตกตMางกัน ซ่ึงไมMเปYนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวQ ท้ังนี้อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยใหQความสําคัญ
กับนักศึกษาทุกคนเทMาเทียมกันไมMวMาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ระดับปานกลาง หรือระดับตํ่า 
โดยมหาวิทยาลัยมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการเรียนใหQนักศึกษาทุกคนทราบ 
นักศึกษาทุกคนตQองศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสรQางและองค�ประกอบของหลักสูตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด อาจารย�ผูQสอนใหQความสําคัญกับนักศึกษาแตMละคนเทMาเทียมกันโดยไมMมีการ
แบMงแยกระดับความรูQความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผูQสอนตMางมีความรูQ
ความสามารถและประสบการณ�ในการสอนเชMนเดียวกัน นักศึกษาทุกคนมีโอกาสในการเขQารMวม
กิจกรรมเทMาเทียมกัน ไดQฝwกทักษะประสบการณ�ในลักษณะเดียวกัน ใชQหQองเรียน สื่อและอุปกรณ�การ
เรียนตMาง ๆ รMวมกัน มีสภาพแวดลQอมในการเรียนท่ีใกลQเคียงกัน มีการวัดและประเมินผลท่ีเปYน
มาตรฐานเดียวกัน นักศึกษาทุกคนสามารถรับทราบผลการเรียนไดQผMานระบบอินเทอร�เน็ตตามเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย�
ในทุกรายวิชา จึงทําใหQนักศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับ             
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สุพรรณี  เพชระ (2552) ท่ีศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวMานิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีทัศนะตMอ             
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและใน
แตMละดQานไมMแตกตMางกัน  
 
ขDอเสนอแนะ 
  ขQอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชQ 
 1. ดQานหลักสูตร ควรมีการปรับหลักสูตรเพ่ือจัดเนื้อหาวิชาใหQเหมาะสมกับสภาพผูQเรียน 
ควรเพ่ิมรายวิชาและใหQความสําคัญกับวิชาในหมวดภาษาเพราะมีความสําคัญตMอการประกอบอาชีพ 
ควรมีรายวิชาใหQนักศึกษาไดQเลือกศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 2. ดQานอาจารย� มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนนักศึกษาใหQเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา 
และควรมีการจัดอบรมสัมมนา ใหQความรูQอาจารย�เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูQเรียน เพ่ือใหQอาจารย�นําไปใชQเพ่ิมทักษะในการสอนไดQ 
 3. ดQานวิธีการสอน อาจารย�ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรQางความเขQาใจในเนื้อหา
ไดQอยMางชัดเจนและควรจัดทําเอกสารการสอนใหQเปYนเลMมท่ีสมบูรณ�   
 4. ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย�ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
กMอใหQเกิดประสบการณ�จริง เชMน การศึกษาดูงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนใหQอาจารย�มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝwกทักษะและประสบการณ� จัดใหQมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เพ่ือใหQนักศึกษาไดQเรียนรูQจากสถานการณ�จริง 
 5. ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน ควรมีหนังสือประกอบการเรียนท่ีทันสมัย
และเพียงพอตMอความตQองการของนักศึกษา รวมถึงคอมพิวเตอร�สําหรับสืบคQนขQอมูลใหQมีจํานวน
เพียงพอกับความตQองการของผูQเรียน 
  6. ดQานการวัดและประเมินผล ควรมีมาตรฐานในการตรวจขQอสอบ มีหลักฐานการใหQ
คะแนนและตรวจสอบไดQ ควรปรับเกณฑ�การวัดและประเมินผลวิชาศึกษาท่ัวไปใหQมีมาตรฐานเดียวกัน 
และมีการแจQงผลการเรียนท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  ขQอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตMอไป 
 1. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพ่ือวิเคราะห�จุดแข็งและจุดอMอนของหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาใหQหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตMละรายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไปเนื่องจากแตMละหมวดวิชามีความแตกตMางกัน มีป-ญหาและขQอจํากัดตMางกัน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหQบรรลุจุดมุMงหมายของหลักสูตร 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมมาปรับใชQกับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร� 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุPงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ด.าน ได.แกP ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง 
จําแนกตามเพศ  จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา และประสบการณ�
ทางด.านนาฏศิลปUไทย กลุPมตัวอยPางท่ีใช.ในการศึกษาครั้งนี้ เปVนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 จํานวน 171 คน เครื่องมือ
ท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลเปVนแบบสอบถามแบบมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ จํานวน 46 ข.อ  
มีคPาความเชื่อม่ันเทPากับ 0.88 สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห�ข.อมูลได.แกP คPาความถ่ี คPาร.อยละ คPาเฉลี่ย          
คPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวPา 
 1. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตP
ละด.านและโดยรวมอยูPในระดับมาก                                                                                                                  
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยรวมไมPแตกตPางกัน เม่ือพิจารณารายด.าน พบวPา ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยแตกตPางกันอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 4. นักศึกษาท่ีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมไมPแตกตPางกัน เม่ือพิจารณารายด.าน พบวPา 
ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเองแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare the motivation 
to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University students in three 
aspects including preservation and conservation of Thai Culture, communication, and 
learning and self-development classified according to gender, years of study, 
character study, and Thai classical dance experience. The samples were 171 
Ramkhamhaeng University students in the academic year 2010 who were members 
of Khone project activities. The instrument used for data collection was a five rating 
scale questionnaire containing 46 items with the reliability of 0.88. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 
analysis of variance, and Scheffe's method. 
 The findings revealed as follows: 
 1. The motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng 
University students in each and overall aspects was at a high level. 
 2. Male and female student did not have different motivation to participate 
in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in overall aspects. Considering 
each aspect, there was difference in preservation and conservation of Thai culture at 
the .05 of statistical significance. 
 3. The students with different years of study did not have different 
motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in 
each and overall aspects. 
 4. The students with different character study had no differences in their 
motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in 
overall aspects. Considering each aspect, there was difference in learning and self-
development at the .05 of statistical significance. 
 5. The students with different Thai classical dance experience had no 
differences in their motivation to participate in Khone project activities of in 
Ramkhamhaeng University in each and overall aspects. 
 
คําสําคัญ 
 แรงจูงใจ   โขน   รามคําแหง  กิจกรรมโครงการ 
 
ความสําคัญของป8ญหา 
 สถาบันอุดมศึกษาเปVนองค�กรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ให.กับประเทศ และเปVนสถาบันหลักท่ีสร.างและพัฒนาวิชาการระดับสูงของประเทศ โดยการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภาระหน.าท่ีหลักในการพัฒนากําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพ
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ชั้นสูง รวมท้ังการพัฒนาคนให.เปVนผู.ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู. ความเข.าใจศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เปVนบุคคลท่ีพึงประสงค�ของสังคม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปVนอยPางยิ่งท่ีต.องทบทวน
บทบาท และปรับภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันให.สอดคล.องกับสภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังท่ี สุธรรม  อารีกุล (2543) ได.กลPาวไว.วPา ภารกิจของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง 
โดยการสอน การวิจัย ฝrกอบรมให.นักศึกษาเปVนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอบสนองตPอความ
ต.องการของสังคมท้ังในปsจจุบันและอนาคตอยPางตPอเนื่อง สร.างโอกาสเพ่ือการศึกษาระดับสูงและ
การศึกษาตลอดชีวิตให.ผู.เรียนได.มีการเลือกสูงสุด จัดโอกาสพัฒนาตนเองในการสร.างพลเมืองดี
เพ่ือให.มีสPวนรPวมในสังคมอยPางเข.มแข็งด.วยวิสัยทัศน�ท่ีกว.างไกล พัฒนาสร.างสรรค�และกระจาย
ความรู.ด.านกิจกรรมทางวิชาการผPานการวิจัย สร.างความเข.าใจ สPงเสริมและเผยแพรPวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร�ของชาติ ปกปtองและเพ่ิมพูนคุณคPาของสังคม ดังนั้น สถาบันการศึกษาต.องให.
ความสําคัญกับภารกิจของอุดมศึกษา ควรมีแนวทางจัดการศึกษาท่ียึดหลักวPาผู.เรียน มีความสามารถ
เรียนรู.และพัฒนาตนเองได.และถือวPาผู.เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
 การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให.มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ได. จําเปVนต.อง
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยใช.กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงเปVน
งานๆ หนึ่งของงานกิจการนักศึกษาและเปVนเพียงงานเดียวท่ีมีบทบาทในการพัฒนานักศึกษานอก
ชั ้นเรียนมากท่ีสุด ปsจจุบันนักศึกษาจํานวนมากจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหPงได.ทํากิจกรรม
นักศึกษาประเภทตPาง ๆ เชPน กิจกรรมกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน� และวิชาการ 
การทํากิจกรรมของนักศึกษาทําให.นักศึกษามีประสบการณ�ตรงในการทํางานรPวมกับผู.อื่น เกิดการ
เรียนรู. เกิดทักษะในด.านสังคม รู.จักควบคุมอารมณ�  สPงผลให.เกิดการพัฒนารPางกายและจิตใจ  
ซ่ึงเปVนปsจจัยในการพัฒนานักศึกษา (มนัส  นิลสวัสด์ิ, 2547)  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปVนสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุPงหมายให.เปVนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชาเพ่ือ
แก.ไขปsญหาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปVนปsญหาสําคัญในขณะนั้น มีปรัชญาการ
ดําเนินงานเน.นการเปyดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให.กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู.ท่ี
ใฝzรู.ใฝzเรียน พากเพียรและอดทน เปyดกว.างทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยPางเทPาเทียมกัน บนพ้ืนฐาน
ของความสามารถอยPางท่ัวถึง มุPงเน.นการเรียนการสอนเพื่อให.ผู.เรียนได.เรียนรู.ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ให.ความสําคัญกับผู.เรียนโดยให.ศูนย�กลางการเรียนรู.อยูPท่ีผู.เรียน ระยะเวลาท่ีผPานมา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได.ปฏิบัติภารกิจหลักท้ัง 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให.บริการ
ทางวิชาการแกPชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได.อยPางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยึดหลักการบริการวิชาการท่ีสอดคล.องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง               
มีความเปVนสากล โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเรียนการสอน 2 ระบบมาต้ังแตPแรกเริ่มคือ จัด
สอนในชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนทางไกล (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549) 
ในการจัดดําเนินงานด.านการทํานุศิลปวัฒนธรรมนั้นมหาวิทยาลัยรามคําแหงได.ดําเนินงานจัดต้ัง
สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติข้ึนโดยดําเนินการจัดกิจกรรมและพัฒนา
องค�กรด.านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝsงให.นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคPาของวัฒนธรรมไทย       
และภูมิปsญญาท.องถ่ิน สPงเสริมให.มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เข.ากับภารกิจอ่ืน ๆ          
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มุPงอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกว.างขวางยิ่งข้ึนอยPางเปVนรูปธรรม 
โดยมีโครงการโขนรามคําแหงเปVนกิจกรรมหลักในการสร.างโอกาสให.นักศึกษาได.เข.ารPวมกิจกรรมด.าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 จากการดําเนินการโครงการดังกลPาวพบวPา ในระยะเวลาเริ่มต.นการกPอต้ังโครงการโขน
รามคําแหงมีจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมจํานวนมากและเข.า
รPวมกิจกรรมอยPางสมํ่าเสมอ สPงผลให.ได.มีการขยายโอกาสแกPผู.สนใจที่เปVนบุคคลภายนอกได.เข.า
รPวมกิจกรรมและเพ่ิมบุคลากรในการสอนให.มีจํานวนเพียงพอตPอผู.เรียน แตPในปsจจุบันมีจํานวนผู.สนใจ
เข.ารPวมกิจกรรมน.อยกวPาในอดีตมาก ซ่ึงอาจสPงผลตPอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู.วิจัยได.ทําการสัมภาษณ�ผู.เกี่ยวข.อง เชPน คณาจารย�และผู.ทรงคุณวุฒิหลาย
ทPานถึงปsญหาและอุปสรรคตPาง ๆ ท่ีสPงผลตPอการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงของนักศึกษา โดยสรุปปsญหาและอุปสรรคเปVนรายด.านดังนี้  
 1. ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวPา การท่ีสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตและความเจริญด.านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความสะดวกสบายและ
ความต.องการมากมายของมนุษย� รวมถึงการเชื่อมตPอวัฒนธรรมของแตPละชาติและวัฒนธรรมของ
ตPางชาติก็ได.รับความนิยมอยPางมากในปsจจุบัน เม่ือเทียบกับคPานิยมในชาติไทย ศิลปะการแสดงโขนก็
เปVนสิ่งหนึ่งท่ีได.รับผลกระทบจากคPานิยมวัฒนธรรมไทยลดลง ดังนั้นโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงซ่ึงเปVนกิจกรรมนอกหลักสูตรผู.เข.ารPวมกิจกรรมต.องเข.ารPวมกิจกรรมด.วยความสมัครใจ ไมPมี
การบังคับ จึงทําให.จํานวนของผู.เข.ารPวมกิจกรรมลดน.อยลงมากจากอดีตเพราะมีกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความ
หลากหลายตามความต.องการของนักศึกษาและมีความทันสมัยกับสังคมปsจจุบัน  
 2. ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน พบวPา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปyด
โอกาสในการเข.าร Pวมกิจกรรมโดยรับสมาชิกที่เป Vนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและบุคคลท่ัวไป จากความหลากหลายของผู.เข.ารPวมกิจกรรมนี้ และ
เวลาเรียนที่ไมPตรงกันของนักศึกษาจึงเปVนอุปสรรคในการเข.ารPวมกิจกรรมท่ีมีความจําเปVนตPอการ
ฝrกซ.อมทPารํารPวมกัน ความตPอเนื่องในการเรียนโขน การนัดหมายในการฝrกซ.อมทบทวนบทเรียน จึง
สPงผลตPอแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมลดน.อยลง  
 3. ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง พบวPา ปsญหาเกิดจากทักษะความรู. 
ความสามารถทางด.านนาฏศิลปUไมPเทPากัน จึงทําให.ความตPอเนื่องในการเรียนตPางกันและอาจารย�ผู.สอน
มีจํานวนน.อยตPอการสอนให.ท่ัวถึงรายบุคคล อาจารย�ผู.สอนจึงใช.วิธีเรียนตามตัวละครโขนได.แกP  ตัว
พระ ตัวนาง ตัวยักษ� ตัวลิง และเวลาเรียนเพียง 2 ครั้งตPอสัปดาห�จึงทําให.มีปsญหาในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเองสPงผลให.เกิดความท.อถอยในการรPวมกิจกรรมและไมPเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในท่ีสุด   
 จากสภาพปsญหาและความคิดเห็นดังกลPาว ผู.วิจัยในฐานะท่ีเคยเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมีความสนใจท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือจะทําให.ได.ข.อมูล และนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให.มีประสิทธิภาพตPอไป 
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โจทย9วิจัย/ ป8ญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาชายและหญิง มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและ
โดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 2. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาตPางกัน มีแรงจูงใจในการรPวมกิจกรรมโครงการโขน 
ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 3. นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครโขนท่ีศึกษาตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 4. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 
วัตถุประสงค9การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุPงหมายคือ 
   1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ด.าน ได.แกP ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�
กับบุคคลอ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวม จําแนกตามเพศ จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา ลักษณะกลุPมตัวละคร
โขนของนักศึกษา และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและการเลือกกลุPมตัวอยPาง 
  ประชากร ท่ีใช.ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 จํานวน 263 คน  
  กลุPมตัวอยPาง ได.แกP นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 ผู.วิจัยได.คํานวณขนาดของกลุPมตัวอยPางจากการใช.สูตร 
Taro Yamane (อ.างในพิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547) โดยกําหนดคPาความคลาดเคลื่อนของกลุPมตัวอยPาง          
ท่ี .05 จากนั้นจึงใช.วิธีการสุPมแบบแบPงชั้น ซ่ึงได.กลุPมตัวอยPางจํานวน 171 คน  
 2. เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยเปVนแบบสอบถามท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้เปVนแบบสอบถาม
มาตราสPวนประมาณคPา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร�ท (Likert, 1932) แบPงออกเปVน         
2 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดสPวนตัวของผู.ตอบแบบสอบถาม ได.แกP 
เพศ จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา ลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา และประสบการณ�ทางด.าน
นาฏศิลปUไทย 
     ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ เก่ียวกับแรงจูงใจในการ
เข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนิสิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบPงเปVน 3 ด.าน 
คือ ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ด.านการเรียน
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เพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง จํานวน 46 ข.อ ในตอนท.ายของแบบสอบถามแตPละด.านเปVนแบบสอบถาม
ปลายเปyด เพ่ือให.ผู.ตอบได.เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นตPอแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยPางเสรี โดยนํามาสรุปและจัดหมวดหมูPในเชิงบรรยายเพ่ือใช. 
ในการอภิปรายผล 
 3. การสร.างเครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย 
  การสร.างเครื่องมือท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูล ผู.วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับแรงจูงใจและกิจกรรม
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให.ได.แนวคิดท่ีเปVนแนวทางในการสร.างแบบสอบถาม 
  3.2 สร.างแบบสอบถาม แรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง แบPงเปVน 3 ด.าน คือ ด.านการอนุรักษ�และทํานุศิลปวัฒนธรรม ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับ
ผู.อ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง  
  3.3 นําแบบสอบถามท่ีได.สร.างข้ึน เสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ�และผู.เชี่ยวชาญ 3 ทPาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนสํานวนภาษา และปรับปรุงแก.ไขข.อคําถามให.เหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงได.คPา IOC เทPากับ 0.96 
  3.4 นําแบบสอบถามท่ีได.ปรับปรุงแก.ไขแล.ว เสนอประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ� เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล.วนําไปทดลองใช. (Try Out) กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 50 คน เพ่ือหาคPาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination 
Power) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวPางคะแนนรายข.อกับคะแนนรวม (Item-Total 
Correlation Coefficient) คัดเลือกข.อคําถามท่ีมีอํานาจจําแนกต้ังแตP 0.20 ข้ึนไป ได.ข.อคําถามเพ่ือ
ใช.ในการวิจัยท้ังสิ้น 46 ข.อ  
     3.5 หาคPาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคPาสัมประสิทธิ์  
แอลฟzา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได.คPาความเชื่อม่ันเทPากับ 0.88 
     3.6 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบคุณภาพเรียบร.อยแล.ว เสนอประธานกรรมการและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ� เพ่ือปรับปรุงแก.ไขและให.ความเห็นชอบกPอนนําไปใช.ในการเก็บ
รวบรวมข.อมูลจากกลุPมตัวอยPางตPอไป 
 4. การเก็บรวบรวมข.อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตรถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข.อมูล 
  4.2 นําหนังสือแนะนําตัวพร.อมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บรวบรวมข.อมูลกับนักศึกษา
ท่ีเปVนกลุPมตัวอยPาง โดยชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด.วยตนเอง  
  4.3 นําข.อมูลไปวิเคราะห�โดยใช.วิธีการทางสถิติด.วยโปรแกรมสําเร็จรูปจากเครื่อง
คอมพิวเตอร� 
 5. การจัดกระทําข.อมูล 
  5.1 นําแบบสอบถามท่ีได.รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ�กPอนนําไปวิเคราะห�ข.อมูล 
  5.2 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห�คPาสถิติด.วยเครื่องคอมพิวเตอร�  
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 6. การวิเคราะห�ข.อมูล 
  6.1 วิเคราะห�ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม โดยหาคPาความถ่ี (Frequency) 
และ คPาร.อยละ (Percentage) 
  6.2 ตามความมุPงหมายข.อ 1 เพ่ือการศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในแตPละด.านและโดยรวม 
วิเคราะห�โดยหาคPาเฉลี่ย (Mean) และหาคPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.3 ตามความมุPงหมายข.อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมจําแนก
ตามเพศ และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย โดยใช.การทดสอบที (t-test) สPวนตัวแปรจํานวนป#
ท่ีกําลังศึกษา และลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา ใช.การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความ
แตกตPางเปVนรายคูPด.วยวิธีการของเซฟเฟz (Ferguson, 1981) 
 7. สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห�ข.อมูล 
  7.1 สถิติพ้ืนฐาน ได.แกP คPาความถ่ี (Frequency)  คPาร.อยละ (Percentage) คPาเฉลี่ย
(Mean) และคPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  7.2 สถิติท่ีใช.ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคPาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม วิเคราะห�โดยใช.การทดสอบที (t-test) (Flemming & Joseph, 1994) และหาคPา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช.สัมประสิทธิ์แอลฟzา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1984) 
  7.3 สถิติท่ีใช.ทดสอบสมมติฐาน 
         7.3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตPางของคPาเฉลี่ยของกลุPม
ตัวอยPาง 2 กลุPม ได.แกP เพศ และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย โดยใช.การทดสอบคPาที (t-test) 
(Ferguson, 1981) 
   7.3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตPางของคPาเฉลี่ยของกลุPม
ตัวอยPางมากกวPา 2 กลุPม ได.แกP จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา และลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา ใช.
การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) (Ferguson, 1981) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตPางเปVนรายคูPโดยวิธีการของเชฟเฟz 
(Ferguson, 1981) 
 
ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมอยูPใน
ระดับมาก 
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและ
โดยรวมไมPแตกตPางกัน ยกเว.น ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแตกตPางกันอยPางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 4. นักศึกษาท่ีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ยกเว.น ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการ
พัฒนาตนเองแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง สามารถอภิปรายผลได. ดังนี้ 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโขนอยูPในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได.
วPาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น เปVนโครงการท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ด.านเผยแพรP
ศิลปวัฒนธรรมไทยซ่ึงเปVนมรดกของชาติ  อีกท้ังยังคงมีการสนับสนุนอยPางดีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเปVนอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยโครงการโขน
รามคําแหงเน.นการเสริมสร.างคPานิยม จิตสํานึกของความเปVนไทย เปyดโอกาสให.นักศึกษาเรียนรู.ตลอด
ชีวิตและสร.างจิตสํานึก ปลูกฝsงวินัย สร.างความซื่อสัตย�และประพฤติตนให.มีคุณคPาตPอสังคม พร.อม
ทั้งได.พัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเสริมสร.างให.เปVนบัณฑิตท่ีสมบูรณ�อีกด.วย การท่ี
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงสPงเสริมและสนับสนุนให.มีการเรียนการสอน ให.แกPนักศึกษาตาม
ความสนใจของผู.ศึกษานั้น ยPอมเปVนการสร.างทักษะ ฝrกประสบการณ�ทางวิชาชีพหรือความสามารถ
พิเศษทางด.านนาฏศิลปUไทย พัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝsงความคิดท่ีดีซ่ึงกPอให.เกิดแรงจูงใจในการ
เข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน สอดคล.องกับทบวงมหาวิทยาลัย (2540) ท่ีกลPาววPา กิจกรรมนักศึกษาจะ
ชPวยให.นักศึกษาได.พัฒนาตนเอง ได.ใช.เวลาวPางให.เกิดประโยชน�โดยการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษา          
เปVนการปลูกฝsงคุณธรรมจริยธรรมและรักษาซ่ึงคPานิยมทางด.านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�อันดีงาม   
นําความรู.ทางวิชาการและบริการไปสร.างสรรค� และพัฒนาสังคมให.เจริญก.าวหน.า และสPงเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหวPางนักศึกษา ประชาชน และหนPวยงานท่ีเก่ียวข.อง ได.เรียนรู.และมีประสบการณ�
ตรงในสภาพการณ�ท่ีเปVนจริง มีความรับผิดชอบ รู.จักเสียสละเพ่ือสPวนรPวม ฝrกการเปVนผู.นําและเปVน          
ผู.ตามท่ีดี รู.จักทํางานเปVนทีม ซ่ึงกPอให.เกิดประโยชน�ตPอนักศึกษาและสPวนรPวม นอกจากนี้ยังเปVนการ
ตอบสนองความสนใจ ความต.องการ และความถนัดของแตPละบุคคลอีกด.วย  
  เม่ือพิจารณาเปVนรายด.าน พบวPา 
  1.1 ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจ          
ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได.วPาการท่ีนักศึกษาเปVนผู.สมัครใจเข.ารPวมโครงการโขนโดยโครงการสร.าง
ความภาคภูมิใจ ถือเปVนประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยและทางวิชาชีพท่ีดี ซ่ึงในการจัดโครงการนี้
สามารถสPงเสริมและพัฒนาให.นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณคPาของศิลปวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนี้ยังเปVนการเผยแพรP สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทยสูPสาธารณชน ซ่ึงสอดคล.องกับ
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งานวิจัยของกรกช  ศิริ (2536) ท่ีได.ศึกษาเรื่อง ปsญหาและความต.องการของนักศึกษาเก่ียวกับการเข.า
รPวมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวPา นักศึกษามีความต.องการเข.ารPวมกิจกรรม
นักศึกษาด.านศิลปวัฒนธรรมอยูPในระดับมาก  
  1.2 ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายได.วPานักศึกษาในวัยนี้เปVนวัยท่ีมีความต.องการ อยากรู.อยากเห็น สนใจในสิ่งแปลกใหมP ต.องการ
เปVนท่ียอมรับจากผู.อ่ืนและสังคม การเข.ารPวมกิจกรรมทําให.นักศึกษาได.ทํางานรPวมกับผู.อ่ืน ชPวยพัฒนา
ทักษะทางสังคม อีกท้ังโครงการโขนสPงเสริมและพัฒนานักศึกษา ด.วยการจัดการเรียนการสอนเปVน
กลุPมลักษณะของตัวละคร จึงทําให.นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันตPอมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
ตPางคณะ รุPนพ่ีรุPนน.อง ครูผู.สอน และมีความภาคภูมิใจในการเปVนสมาชิกโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตลอดจนการสPงเสริมให.นักศึกษาได.เรียนรู.การทํางานรPวมกับผู.อื่น สามารถปรับตัวเข.า
กับผู.อ่ืนได. สอดคล.องกับหวัน  วงศ�แกPนท.าว (2548) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตPอการเข.า
รPวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวPา นักศึกษาเห็นด.วยกับการเข.ารPวมกิจกรรม
นักศึกษา ด.านสPงเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ�ของนักศึกษาอยูPในระดับมาก 
  1.3 ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง พบวPา ท่ีนักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก 
ทั้งนี้อธิบายได.วPา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง สนับสนุนและสPงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและดําเนินกิจกรรมให.นักศึกษาได.รับประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย ดนตรีไทย และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือท่ีจะเปVนบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ�ท้ังรPางกาย อารมณ� สังคม สติปsญญา และจิตใจ            
ซ่ึงกิจกรรมในรูปแบบตPาง ๆ ท่ีสPงเสริมให.นักศึกษากล.าแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตPาง ๆ ท่ีสามารถนํามา
ประยุกต�ใช.ในชีวิตประจําวันได. อาทิเชPน การนั่ง การยืน การเดิน การแสดงความเคารพ รวมท้ัง
มารยาทการอยูPในสังคม การฝrกเปVนผู.นําและผู.ตามท่ีดี รู.จักการอPอนน.อมถPอมตน ทําให.นักศึกษาเกิด
การสั่งสมพฤติกรรมตPาง ๆ จนกลายเปVนบุคลิกภาพท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีดี ท้ังทางรPางกายและจิตใจ ดังท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2546) กลPาววPา กิจกรรมนักศึกษาจะชPวยให.นักศึกษาได.แสดง
ความสามารถในการทํางานรPวมกับบุคคลอ่ืน รู.จักการเปVนผู.นํา ผู.ตามท่ีดี เกิดความมั่นใจในตนเอง            
ฝrกการทํางานเปVนกลุPม รู.จักการแก.ไขเฉพาะหน.า การควบคุมอารมณ� การเข.าถึงชุมชน และชPวยให.
นักศึกษาได.พัฒนาตนเองอยPางตPอเนื่อง  
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง  มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน          
ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเองและโดยรวมไมPแตกตPางกัน           
ท่ีเปVนเชPนนี้อธิบายได.วPานักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงท่ีเข.ารPวมโครงการฯ มีวุฒิภาวะ คุณวุฒิ 
วัยวุฒิใกล.เคียงกัน และมีความสนใจในด.านศิลปะนาฏศิลปUไทยเหมือนกันและอยูPในสภาพแวดล.อม
เดียวกัน ซ่ึงเม่ือได.เข.ารPวมกิจกรรม จึงมีแนวความคิดท่ีสอดคล.องกัน ซ่ึงแนวความคิดดังกลPาวอาจเกิด
จากการสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวPางกลุPมเพ่ือนและเม่ือมีกิจกรรมการแสดง
ทางด.านนาฏศิลปUไทยรPวมกัน มีโอกาสได.ฝrกฝนทักษะความรู. ท่ีได.ศึกษามาจนเกิดความชํานาญ            
มีประสบการณ�ท่ีดี และได.เรียนรู.ในการปฏิบัติงานในกิจกรรม งานแสดงตPาง ๆ ท่ีต.องกระทํารPวมกัน 
จึงสPงผลให.นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง
และโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงสอดคล.องกับมนัส  นิลสวัสด์ิ (2547) ท่ีได.ศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวม
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กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พบวPา นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร�ท้ังชายและหญิง           
มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมนิสิตไมPแตกตPางกัน  
 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ากิจกรรมโครงการ
โขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงไมPเปVนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ท่ีเปVนเชPนนี้อธิบายได.วPาเพราะการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เน.นให.นักศึกษาเปVนผู.สืบทอด อนุรักษ� สร.างสรรค� ถPายทอด และพัฒนาให.
เปVนผู.มีทักษะ พรสวรรค� พร.อมท้ังเผยแพรPศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงนักศึกษาไมPวPาจะศึกษาป#ท่ีเทPาไร 
ตPางก็มีความสนใจ มุPงม่ัน ต้ังใจ เรียนรู.และกล.าแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง และเม่ือ
นักศึกษาได.เข.ารPวมกิจกรรมและรPวมแสดงนาฏศิลปUรPวมกัน ก็ต.องผPานการฝrกฝน ซักซ.อมให.เกิดทักษะ 
ความชํานาญ และเกิดประสบการณ�ท่ีดีโดยเรียนรู.รPวมกัน และใช.เวลาวPางให.เกิดประโยชน�ในการทํา
กิจกรรมรPวมกัน พร.อมท้ังสามารถแสดงความสามารถของตนเองตPอหน.าสาธารณชนและสามารถแก.ไข
ปsญหาเฉพาะหน.าได.ดีอีกด.วย ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัย (2537) กลPาววPา กิจกรรมนิสิตชPวยให.นิสิตได.
เรียนรู.การอยูPรPวมกันเปVนหมูPคณะ ได.รับประสบการณ�ตรงและเพ่ิมทักษะการติดตPอประสานงาน รู.จัก
แก.ปsญหาและมีความสามัคคีในหมูPคณะ ผลการวิจัยนี้สอดคล.องกับสัมฤทธิ์  ใจดี (2544) ท่ีศึกษาเรื่อง
เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษา พบวPา นักศึกษาอยูPชั้นป#
ตPางกันมีเจตคติตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาด.านกิจกรรมวิชาการ ด.านกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ด.านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และด.านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไมPแตกตPางกัน  
 4. นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับ
บุคคลอ่ืน และโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซึ่งไมPเปVนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได.วPา
นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแบบใดก็ตามตPางก็มีความสนใจ และความต.องการท่ีจะ
เรียนรู. พร.อมท้ังมีใจรักทางด.านนาฏศิลปUไทย มีความรับผิดชอบ เรียนรู.การอยูPรPวมกันในสังคม สPงเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหวPางนักศึกษา ซ่ึงไมPสอดคล.องกับงานวิจัยของหวัน  วงศ�แกPนท.าว (2548)             
ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พบวPา นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิชาตPางกัน มีความคิดเห็นตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวม
แตกตPางกัน 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงไมPเปVนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว. 
ท้ังนี้อธิบายได.วPาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงได.จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เปyด
โอกาสให.กับนักศึกษาให.เลือกเรียนตามความสนใจ ใฝzรู. โดยการเรียนอาจารย�ผู.สอนจะมีการปรับ
พื้นฐานทางด.านนาฏศิลปUไทยกPอนเข.าบทเรียนทุกครั้ง และมีการทบทวนบทเรียนอยูPเสมอ ทําให.
นักศึกษาได.รับโอกาสในการทํากิจกรรมเหมือนกันไมPวPานักศึกษาจะมีประสบการณ�นาฏศิลปUไทย
พื้นฐานเทPากันหรือไมPก็ตามนอกจากนั ้นนักศึกษาอาจมองเห็นความสําคัญของการเข.ารPวม
กิจกรรมทําให.นักศึกษาได.พัฒนาตนเอง ได.สPงเสริมการเรียนรู. ทักษะตPาง ๆ ทําให.มีเพ่ือนมากข้ึนและ
ได.ผPอนคลายความตึงเครียด อีกท้ังได.ฝrกฝนความอดทนในการฝrกซ.อมและได.รับประสบการณ�ตรงจาก
การเข.ารPวมกิจกรรม จึงอาจทําให.นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยตPางกันมีแรงจูงใจใน
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การเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมPแตกตPางกัน ซึ่งสอดคล.องกับงานวิจัย
ของพระมหาสุวัฒน�  ปรือปรัง (2548) ท่ีศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราช
วิทยาลัย ท่ีมีตPอการจัดดําเนินการกิจกรรมนิสิต พบวPา นิสิตท่ีมีประสบการณ�การเข.ารPวมกิจกรรมนิสิต
ตPางกันมีทัศนะตPอการจัดกิจกรรมนิสิตโดยรวมและเปVนรายด.านไมPแตกตPางกัน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข.อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ควรจะเพ่ิมการเรียนท่ีเปVน
ภาคทฤษฎีพร.อมท้ังการสอดแทรกคุณธรรมเพ่ือนํามาปรับใช.ในชีวิตประจําวันและปลูกฝsงคPานิยมท่ีดี 
ด.วยให.นักศึกษาจัดโครงการพิเศษภายในกลุPมของนักศึกษา ในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในการสืบ
ทอด ถPายทอดด.านศิลปวัฒนธรรมไทยตPอไป 
 2. ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ควรจัดให.มีกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน.น
การเสริมสร.างความสัมพันธ� การติดตPอประสานงาน การเสริมสร.างทักษะทางสังคม หรือจัดโครงการท่ี
ให.นักศึกษาได.มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู.บริหารของทางมหาวิทยาลัย ศิษย�
เกPาในชมรม และนักศึกษาด.วยกัน ทําให.นักศึกษามีปฎิสัมพันธ� กับผู.อ่ืนได.เปVนอยPางดี  
 3. ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง ผู .บริหารมหาวิทยาลัยและผู .เ กี ่ยวข.อง           
ในโครงการโขนควรพิจารณาให.ความสําคัญในการนําเทคโนโลยี สร.างความนPาสนใจ ทันสมัย              
ในการถPายทอดศิลปะ เชPน การจัดการเรียนการสอนผPานสื่อท่ีทันสมัย นําเสนอผลงานการแสดง
นาฏศิลปUท่ีสร.างสรรค�ใหมPและประสบความสําเร็จ  
 ข.อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตPอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือประโยชน�ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตPาง ๆ ให.ตรง
กับความต.องการของนักศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ�ระหวPางแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับการจัดดําเนินงานด.านการเรียนการสอนของโครงการโขน เพ่ือประโยชน�
ในการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตPาง ๆ ของโครงการ สร.างแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาปsญหาและอุปสรรคของนักศึกษาในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือการอนุรักษ�และสืบสานท่ียั่งยืนตPอไป 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห� เพ่ือพัฒนา
ความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมความสามารถของนักเรียนดLานการคิดวิเคราะห� กลุMมตัวอยMาง
ไดLแกM นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 จํานวน 40 คน ของโรงเรียนสตรีอMางทอง เครื่องมือท่ีใชLใน
การวิจัย ไดLแกM ชุดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม 10 แผน ประกอบดLวย ข้ันท่ี 
1 ข้ันตรวจสอบความรูL ข้ันท่ี 2 ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา  ข้ันท่ี 3 ข้ันประมวลขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 4  
ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห� ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุป ข้ันท่ี 8  
ข้ันประเมิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 6 ชุด ประกอบดLวย การคิดวิเคราะห�
ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การนําไปใชLและบูรณาการ แบบทดสอบวัด 
เจตคติทางวิทยาศาสตร� ใชLเวลาในการทดลอง 30 คาบ การทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห�ของนักเรียน ทดสอบกMอนเรียนและทดสอบหลังเรียนทุก 2 สัปดาห� รวมจํานวน 6 ครั้ง สถิติ
ท่ีใชL Repeated Measurement 
 ผลการวิจัยพบวMา 
 1.  องค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ แบMงไดL 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหL
รายละเอียด 2) การใหLเหตุผล จากการสังเกต 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ�การนําไปใชLและ     
บูรณาการ 
 2.  การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึน เป̂นรูปแผนการสอนท่ีพัฒนา
ความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 สูงข้ึนอยMางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT  
This study aimed to study element of analysis thinking, to develop analysis 

thinking ability in science for Mattayom Suksa student, and to develop science 
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instruction that promoted the analysis thinking ability of students. The sample 
consisted of 40 Mattayom Suksa fourth students of Satri Angthong school. Tools were 
10 activities in lesson plans including first, check of background knowledge, problem 
perception, fact codification, identification of reason for choosing problem, analysis, 
experiment, summary and evaluation, orderly. Analysis thinking ability test consisted 
of 6 aspects namely; analysis thinking of classification, supporting reason, relationship 
connection, application and integration. Science attitude test used experimental time 
for 30 periods. In order to test the analysis thinking, pre-test and post-test were taken 
every 2 weeks totally 6 times. Statistic used were Repeated Measurement. 

Results of the study were as follows: 
1. The main elements of analysis thinking were 1) detail classification,         

2) reason observed from observation, and 3) relationship connect of application and 
integration. 

2. Development of science instructional model was to promote the analysis  
thinking of students. It statistically increased at the significant level of .05. 
 
คําสําคัญ 

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�  การคิดวิเคราะห� 
 
ความสําคัญของป=ญหา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุMงพัฒนาใหLนักเรียนเป̂นผูL ท่ี มี
ความสามารถคิดวิเคราะห� ปฏิบัติเป̂น ใฝqเรียน รูLจักทLองถ่ินของตน และเป̂นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถสรLางคนใหLมีคุณภาพ คือ คิดเป̂น คิดริเริ่ม คิด
สรLางสรรค� คิดเชิงวิเคราะห� เรียนอยMางมีคุณธรรม และมีปUญญา เพ่ือใหLเป̂นกําลังของชาติสูMการสรLาง
ชาติท่ีม่ันคง อันเป̂นความคาดหวังของคนท้ังแผMนดิน ปฏิรูปการศึกษาตLองสามารถสรLาง “นักคิด” ใน
สังคม คือ คนท่ีคิดไดL คิดเป̂น และประยุกต�เป̂น สามารถคิดทันในประเด็นใหมM ๆ แขMงขันไดLและเลือก
รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยใชLยุทธศาสตร� อ่ืน ๆ เพ่ือใหLการปฏิรูปการศึกษาเป̂นไปอยMางเป̂นรูปธรรม      
(เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ, 2546) 

จากผลการวิจัยทางการศึกษาท้ังในประเทศและตMางประเทศ พบวMา การพัฒนาสติปUญญา
ของผูLเรียนใหLเป̂นผูLท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� ในสถานการณ�ตMาง ๆ นั้นทําไดLเพียงใน
ขอบเขตท่ีจํากัดเทMานั้น และยังไปไมM ถึงเปwาหมายสูงสุดตามท่ีหลักสูตรตLองการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2540) ในขณะเดียวกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค�กรมหาชน, 2547) ไดLกําหนดมาตรฐานท่ี 18 ใหLสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเนLนนักเรียนเป̂นสําคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหLนักเรียนรูLจัก
ศึกษาหาความรูL แสวงหาคําตอบ สรLางองค�ความรูLดLวยตนเอง รูLจักคิดวิเคราะห� คิดแกLปUญหา และ
ตัดสินใจ รูLจักบูรณาการเชื่อมโยงสาระความรูLและทักษะตMาง ๆ ซ่ึงสMงผลใหLนักเรียนเกิดคุณลักษณะ
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ตามมาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห� โดยสามารถจําแนก จัดลําดับขLอมูล เปรียบเทียบ
ขLอมูลระหวMางหมวดหมูMไดLถูกตLอง 

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห�จึงเป̂นทักษะท่ีสําคัญและเป̂นทักษะท่ีสามารถพัฒนาไดL เม่ือ
นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห� นักเรียนสามารถจําแนกและจัดหมวดหมูM ลําดับหรือจัดประเภท
สิ่งของตMางๆ อยMางมีหลักเกณฑ� สามารถตัดสินใจอยMางเหมาะสม และใชLความรูLประยุกต�แกLไขปUญหา
ในสถานการณ�อ่ืน ตลอดจนสามารถทํานายผลท่ีตามมาไดL (Schiever, 1991) 

ดังนั้น การเรียนรูLตLองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห� โดยตLองมีทักษะการคิด วิเคราะห�เป̂น
อันดับแรก จึงจําเป̂น และเป̂นเรื่องสําคัญอยMางยิ่งในการพัฒนาการฝzกฝนจนเกิดเป̂นทักษะติดตัว
ผูLเรียนไปตลอดชีวิตการคิดอยMางมีจุดมุMงหมาย มีทิศทาง มีกระบวนการท่ีดี รอบคอบ จะทําใหLไดL
คําตอบ บทสรุปความรูLท่ีมีคุณภาพ แมLวMาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหLผูLเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห�เป̂นเรื่องยาก แตMก็เป̂นสิ่งท่ีตLองพัฒนาฝzกฝน ดังนโยบายการศึกษาของไทยในแผนการศึกษา
แหMงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549)  ท่ีมุMงเนLนการพัฒนาดLานกระบวนการคิดของเด็กไทยใหLสูงข้ึน  
เนื่องจากการศึกษาของผูLเรียนในปUจจุบันจากการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพนMาเป̂นหMวงความรูL
ความสามารถของเด็กไทยเฉลี่ยอMอนลงท้ังในดLานกระบวนการคิด วิเคราะห� สังเคราะห� และการริเริ่ม
สรLางสรรค� (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหMงชาติ, 2540) ท้ังท่ีการเรียนรูLวิทยาศาสตร�ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และพัฒนาเป̂นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตLองการใหLผูLเรียนทุกคนไดLรับการสMงเสริมใหLพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห�ใหLสูงข้ึน จากผลการประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ในชMวงป# พ.ศ. 2544-2549 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวMาโรงเรียนท่ีสอนใหLผูLเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห�
อยูMในระดับพอใชL รLอยละ 67.00 โรงเรียนท่ีตLองปรับปรุงเรMงดMวนมีอยูMรLอยละ 9.60  และตัวบMงชี้ดLาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงในวิชาวิทยาศาสตร� คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, A-NET อยูM
ในระดับตํ่า คือในป#การศึกษา 2549 คะแนนเป̂นรLอยละ 34.88 และ 28.86  และจากการวิจัยสํารวจ
ขLอมูลการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชMวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอMางทอง ป#การศึกษา 2552 พบวMา การจัดการสอนมุMงเนLนเนื้อหามากกวMากระบวนการคิดอยูM
ในระดับนLอย รLอยละ 28.58 ระดับนLอยท่ีสุด รLอยละ 35.71 การจัดการเรียนการสอนควรสMงเสริม
พัฒนานักเรียนในการคิดวิเคราะห�ใหLสูงข้ึน 

จากการวิจัย วิเคราะห�องค�ประกอบการคิดวิเคราะห� โดยใหLผูLเชี่ยวชาญการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร� ตอบแบบสอบถามในเรื่อง องค�ประกอบท่ีสําคัญของการคิดวิเคราะห� ความสามารถของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห� การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวMา องค�ประกอบของการคิด
วิเคราะห�ประกอบดLวย 1) การจําแนกใหLรายละเอียด 2) การใหLเหตุผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� 
ในดLานความสามารถของนักเรียน นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห�ในเรื่อง  1) การจําแนกใหLรายละเอียด  
2) การใหLเหตุผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมMเนLน
การฝzกคิดวิเคราะห� ในเรื่องการจําแนกใหLรายละเอียด การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยงความสัมพันธ� 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชMวยสMงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห�ของ
นักเรียนใหLเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห�นั้น ครูผูLสอนตLองจัดกิจกรรมใหLนักเรียนไดLฝzกปฏิบัติการคิด 
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วิเคราะห� พิจารณาหาเหตุผล และแสวงหาความรูLทักษะ เพ่ือเชื่อมโยงความคิด ทําใหLเกิดการคิด
วิเคราะห� ไตรMตรองไปสูMโครงสรLางใหมMทางปUญญา ดังขLอสรุปของสมจิตร  สวธนไพบูลย� (2541) ไดL
กลMาวสรุปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร� ดLานความรูL ดLานทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค� และคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร�  ครูผูLสอนไมMมีเวลาเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขาดทักษะการออกแบบ การจัดกิจกรรมควรเพ่ิมพูนและพัฒนาความสามารถของผูL เรียนดLาน
กระบวนการคิดวิเคราะห� 

จากปUญหาดังกลMาวและจากขLอมูลการวิจัยสํารวจ นักเรียน ครูผูLสอน ทําใหLพบวMานักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห�อยูMในระดับนLอย จากผลการสํารวจขLอมูลในดLานการจําแนก ใหLเหตุผล และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ� ใหLเหตุผลในการปฏิบัติ การนําไปใชL ครูผูLสอนขาดเทคนิค วิธีการ ในการ
จัดการเรียนรูL ผูLวิจัยจึงมีความประสงค�ท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
โจทย�วิจัย/ ป=ญหาวิจัย 

1. การคิดวิเคราะห�มีองค�ประกอบสําคัญอะไรบLาง 
2. จะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ไดLอยMางไร 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมความสามารถของนักเรียนดLานการคิด

วิเคราะห� 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย แบMงเป̂น 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 เพ่ือสํารวจสภาพปUญหา องค�ประกอบการคิดวิเคราะห� ประกอบดLวย 2 ข้ันตอน 
ตอนท่ี 1 เป̂นวิจัยสํารวจสภาพปUญหาการคิดวิเคราะห�ทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนระดับ

ชMวงชั้นท่ี 4 และเทคนิคการสอนของครูท่ีจะสMงเสริมความสามารถ การคิดวิเคราะห�ของนักเรียน โดย
ดําเนินการดังนี้ 

1. กลุMมตัวอยMางนักเรียนชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอMางทอง ภาค
เรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2552 จํานวน 500 คน โดยกําหนดกลุMมตัวอยMางคํานวณตามสูตร Yamane 
(อภินันท�  จันตะนี และคนอ่ืนๆ, 2545) 

2. กลุMมตัวอยMางครูผูLสอนกลุMมสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตร� วิชาชีววิทยา ชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอMางทอง ภาคเรียนท่ี 1 ป#การศึกษา 2552 จํานวน 14 คน จากโรงเรียน 
14 แหMง ซ่ึงไดLจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.  เครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย เป̂นแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ เพ่ือวัดความสามารถดLาน
การคิดวิเคราะห�ของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร� และแบบสอบถามเพ่ือวัดเทคนิคการสอนของครู
ดLานการคิดวิเคราะห� นําแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับ ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบลักษณะการใชLคําถาม 
ภาษา แลLวนํามาปรับปรุงแกLไขดLานความสอดคลLองของการใชLภาษา แลLวนําไปสอบถามกลุMมทดลอง
ท้ัง 2 กลุMม เก็บรวบรวมขLอมูล วิเคราะห�ผล โดยหาคMารLอยละ เพ่ือนํามาเป̂นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการสอนคิดวิเคราะห� 

ตอนท่ี 2  กระบวนการวิจัยสํารวจเพ่ือศึกษาองค�ประกอบของการคิดวิเคราะห� โดย
ดําเนินการสรLางเครื่องมือ เป̂นแบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดLวย กรอบแนวคิดในการทํา
วิจัย ผูLวิจัยไดLสังเคราะห�แนวความคิดของไซน�เนอร� และลิสตัน (Zeichner & Liston, 1987) แนวคิด
ของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมาร�ซาโน (Marzano, 2001) เป̂นกรอบแนวคิดไดLองค�ประกอบ
การคิดวิเคราะห� 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหLรายละเอียดสิ่งตMาง ๆ หรือเหตุการณ�นั้นท่ีเหมือน
และแตกตMางกันออกเป̂นแตMละสMวนใหLเขLาใจงMายอยMางมีหลักเกณฑ�  2) การใหLเหตุผลจากการสังเกต
การใชLความรูLเดิมผสมกับความรูLใหมM ทางชีววิทยาอยMางสมเหตุสมผล 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ�
การใหLเหตุผลและการนําไปบูรณาการการใชL นําไปสรLางแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 เป̂นแบบสอบถามท่ี
นําทฤษฎีการคิดวิเคราะห�มาสรLางเป̂นขLอคําถามเพ่ือจัดลําดับองค�ประกอบท่ีสําคัญของการคิด
วิเคราะห� มีอะไรบLาง ฉบับท่ี 2 รMางรูปแบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการคิดวิเคราะห� ซ่ึง
ครอบคลุมองค�ประกอบหลัก 3 ดLาน  ไดLแกM การจําแนก การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยงความสัมพันธ�
ใหLเหตุผลการนําไปใชL ฉบับท่ี 3 รMางรูปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการคิดวิเคราะห� 
แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป̂นขLอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 เป̂นแบบสอบถามการคิดวิเคราะห� การ
จําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� ใหLเหตุผลการนําไปใชL และฉบับท่ี 4 รMางรูปแบบ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน การจําแนก การใหLเหตุผล และการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ใหLเหตุผลการนําไปใชL  หาคุณภาพของเครื่องมือ ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกLไขปรับปรุง 
นําไปดําเนินการ เก็บรวบรวมขLอมูล วิเคราะห�ขLอมูล โดยใชLเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor 
Analysis) สรุปผลการวิเคราะห�ขLอมูล  นําไปพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� 

ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยดําเนินการดังนี้ 

1. สรLางรูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� โดยนําองค�ประกอบสําคัญท่ีไดLจาก
การศึกษาไวLในระยะท่ี 1 ตอนท่ี 2 จัดเรียงลําดับเขียนรายละเอียดในแตMละองค�ประกอบของรูปแบบ
การสอน โดยรMางรูปแบบไวL 3 รูปแบบ  ตรวจสอบยืนยันโดยผูLเชี่ยวชาญ ดLวยคMาดัชนีความสอดคลLอง 
ประเมินความเหมาะสมของขLอมูล ข้ันตอน การคิดวิเคราะห� นําไปปรับปรุงแกLไขรูปแบบการสอนตาม
คําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ ผลการประเมินของผูLเชี่ยวชาญไดLรูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิด
วิเคราะห�  โดยใชLกระบวนการคิดวิเคราะห� 8 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูL ทําแบบทดสอบ
ประเมินตนเอง ข้ันท่ี 2 ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา ระบุปUญหาจากสถานการณ� ข้ันท่ี 3 ข้ันการ
ประมวลขLอเท็จจริงจากประเด็นปUญหา ข้ันท่ี 4 ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห�  
ทบทวนปUญหา ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ สรLาง
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ความคิดใหมM นําไปปฏิบัติหาขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุปผลท่ีไดLเชื่อมโยงความรูLใหมM ข้ันท่ี 8          
ข้ันประเมินนําไปใชL 

2. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ไปสรLางกิจกรรมประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูL ใหLผูLเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลLองดLานเนื้อหา ดLานรูปแบบการคิดวิเคราะห� ดLานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูL ดLานการวัดผลประเมินผล นําไปปรับปรุงแกLไขตามคําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

3. ทดลองนํารูปแบบการสอน รอบท่ี 1 ไปใชLกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 จํานวน 5 คน ท่ี
ไมMใชMกลุMมตัวอยMาง ปรับปรุงแกLไข นําไปทดลองรอบท่ี 2 กับนักเรียนจํานวน 10 คน ท่ีไมMใชMกลุMม
ตัวอยMาง ปรับปรุงแกLไข นําไปทดลองรอบท่ี 3 กับนักเรียน จํานวน 30 คน ท่ีไมMใชMกลุMมตัวอยMาง 
ปรับปรุงแกLไข เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

4. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� ซ่ึงประกอบดLวย กิจกรรมประกอบ
แผนการจัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม หาประสิทธิภาพ โดยวิธีการทางสถิติ E1 / E2 ใชLเกณฑ� 80/80 

5. นํารูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� ซ่ึงประกอบดLวยกิจกรรมประกอบแผนการ
จัดการเรียนรูL 10 กิจกรรม หาคMาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผัน (Coefficient of Variation = C.V.) 
ตามเกณฑ�การพิจารณา ไดLผลดังนี้ 

5.1 การหาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผันกMอนเรียน C.V. 28.28 ผลการสอนตLอง
ปรับปรุง 

5.2 การหาสัมประสิทธิ์แหMงความแปรผันหลังเรียนกิจกรรมประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูL 10 กิจกรรม ไดLคMา C.V ต้ังแตM 2.69 – 9.64 ผลการสอนดีเยี่ยม 

6. ลักษณะเครื่องมือ 
6.1 รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาเพ่ือสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึน 

แผนการจัดการเรียนรูL ประกอบกิจกรรม 10 กิจกรรม 
6.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 6 ชุด 

7. การเก็บรวบรวมขLอมูล 
7.1 ทดสอบกMอนเรียนดLวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห� 
7.2 ดําเนินการสอนโดยผูLวิจัยเป̂นผูLสอน ใชLเวลา 30 คาบ 10 สัปดาห� ทดสอบ          

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนทุก 2 สัปดาห� 
8. การวิเคราะห�ขLอมูล 

วิเคราะห�เปรียบเทียบความแตกตMางของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห�
ของนักเรียนกลุMมทดลอง กMอนทดลอง สัปดาห�ท่ี 2 สัปดาห�ท่ี 4 สัปดาห�ท่ี 6 สัปดาห�ท่ี 8 และสัปดาห�ท่ี 
10 ดLวยสถิติ Repeated Measurement 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�ของ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป̂นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีจุดมุMงหมายเพ่ือศึกษา
องค�ประกอบของการคิดวิเคราะห�นําไปพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� 
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และเจตคติทางวิทยาศาสตร�ของนักเรียนใหLสูงข้ึน พบวMา องค�ประกอบการคิดวิเคราะห�ท่ีสําคัญ แบMง
ไดL 3 ดLาน คือ 1) การจําแนก การใหLรายละเอียด 2) การใหLเหตุผลจากการสังเกต การใชLความรูLเดิม
ผสมกับความรูLใหมMอยMางสมเหตุสมผล  3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การใหLเหตุผลและการนําไปใชL  

2. การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร� ท่ีพัฒนาข้ึนเป̂นรูปแบบการสอนท่ีมีลักษณะ มี
การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนโดยกําหนดเป̂นขLอความ รูปภาพ สถานการณ� เรียงลําดับใหL
นักเรียนฝzกปฏิบัติ 8 ข้ัน คือ 1) ข้ันตรวจสอบความรูL 2) ข้ันรับรูLประเด็นปUญหา 3) ข้ันประมวล
ขLอเท็จจริงจากประเด็นปUญหา 4) ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา 5) ข้ันวิเคราะห� 6) ข้ันทดลอง   
7) ข้ันสรุปผล และ 8) ข้ันประเมิน การพัฒนาความสามารถดLานการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชMวงชั้นท่ี 4 ป#ท่ี 1 สูงข้ึนอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

1. ผลของการทดลองการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห�
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ิมข้ึนในภาพรวมทุกดLานท้ังนี้เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปลายเป�ด ท่ีทําใหLนักเรียนตLองฝzกการคิดวิเคราะห� ซ่ึงเป̂นรูปแบบการสอนท่ีมีการ
เรียงลําดับข้ันตอน 8 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูL  ทําแบบทดสอบประเมินตนเอง ข้ันท่ี 2 
ข้ันการรับรูLประเด็นปUญหา ระบุปUญหาจากสถานการณ� ข้ันท่ี 3 ข้ันการประมวลขLอเท็จจริงจาก
ประเด็นปUญหา ข้ันท่ี 4 ข้ันระบุเหตุผลในการเลือกปUญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันวิเคราะห� ทบทวนปUญหา  
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ข้ันท่ี 6 ข้ันทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ สรLางความคิดใหมM นําไป
ปฏิบัติหาขLอเท็จจริง ข้ันท่ี 7 ข้ันสรุปผลท่ีไดLเชื่อมโยงความรูLใหมM  ข้ันท่ี 8 ข้ันประเมินนําไปใชL ซ่ึง
บูรณาการมาจากทฤษฎีการคิดวิเคราะห�ของไซน�เนอร� และลิสตัน (Zeichner & Liston, 1987) 
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมาร�ซาโน (Marzano, 2001) ท่ีเนLนกระบวนการ
คิดการปฏิบัติกิจกรรม  นําไปพัฒนาจัดกิจกรรมประกอบรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาการคิดวิเคราะห�
ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การบูรณาการนําไปใชLในสถานการณ�จริง 
โดยการจัดกิจกรรมในแตMละแผนการจัดการเรียนรูL ท้ัง 8 ข้ัน เรียงลําดับกิจกรรมจากงMายไปสูMยาก 
สอดคลLองเชื่อมโยงกับประสบการณ�เดิม มีปฏิสัมพันธ�ทํางานรMวมกับผูLอ่ืน ตามแนวทฤษฎีการคิด
ของเพียเจ, ออสุเบล, วีกอสก้ี (Piaget, 1983; Ausubel, 1963; Vygotsky, 1995) 
 2.  รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาประกอบดLวย กิจกรรม 10 กิจกรรม แตMละกิจกรรมสMงเสริม
พัฒนาการคิดวิเคราะห� 3 ดLาน การจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� การบูรณาการ
การนําไปใชL แตMละกิจกรรมประกอบดLวย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค�ของกิจกรรม ข้ันตรวจสอบความรูL 
จากแบบทดสอบ ข้ันการเรียนรูL กําหนดสถานการณ�การเรียนรูL  นําไปพิจารณาในข้ันประมวล
ขLอเท็จจริง เลือกปUญหาจากสถานการณ�ในข้ันการรับรูL ข้ันฝzกคิดวิเคราะห� นําปUญหาจากข้ันประมวล
ขLอเท็จจริงมากําหนดเกณฑ� ออกแบบการคิดวิเคราะห� ฝzกปฏิบัติทดลอง พิสูจน� ตรวจสอบ หา
ขLอเท็จจริง สรุปผลท่ีไดLจากการคิดวิเคราะห�เป̂นคMาน้ําหนักคะแนนจากแบบประเมิน ข้ันตอนของ
กิจกรรมท่ีใชLเป̂นกิจกรรมปลายเป�ด สอดคลLองกับงานวิจัยของทรงชัย  อักษรคิด (2553)  ท่ีพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใชLกิจกรรมการแกLปUญหา และสอดคลLองกับลักษณะการคิดของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2546)  ท่ีกลMาววMา เขตทLาทายเป̂นบริเวณท่ีนักเรียนเป̂นผูLเรียนรูL คิด
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สรLางสรรค�ดLวยตนเอง ดLวยการคิดวิเคราะห� คิดแกLปUญหา สังเคราะห�ขLอมูลท่ีไดLรับเพ่ือนํามาสรLางสรรค�
สิ่งใหมM มีผลใหLความสามารถในการคิดวิเคราะห�สูงข้ึน 

3.  รูปแบบการสอนทุกกิจกรรมไดLใหLความสําคัญตMอการคิดดLานการจําแนกการใหLเหตุผล 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ� บูรณาการการนําไปใชL เนLนใหLผูLเรียนไดLฝzกคิดดLวยตนเอง เขียนผังมโนทัศน� 
ออกแบบสรุปความคิดวิเคราะห� จากสถานการณ� หาเหตุผลสนับสนุนแนวความคิด นําเสนอการฝzก
ปฏิบัติ การสรุปอภิปรายสิ่งท่ีคิดวิเคราะห�ใหLเหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ� บูรณาการการนําไปใชL ซ่ึง
สอดคลLองกับแนวคิดของครูลิค และรูคนิค (Krulik & Rudnick, 1993) ท่ีเชื่อวMา พฤติกรรมทุกอยMางท่ี
คนเรากระทํานั้นลLวนเป̂นผลสรุปท่ีไดLมาจากกระบวนการทางดLานเหตุผลและเป̂นไปตามลําดับการคิด 
ดLวยเหตุนี้การพัฒนากระบวนการคิดจึงตLองพัฒนาเป̂นเปwาหมายแรก ๆ  นอกจากนี้ผูLวิจัยยังไดLสMงเสริม
พัฒนาการคิดวิเคราะห�เม่ือนักเรียนฝzกคิดวิเคราะห�แลLว รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาในกิจกรรมท่ี 10 ไดL
ฝzกคิดวิเคราะห�ใหLนักเรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร� เป̂นการบูรณาการการคิดวิเคราะห�นําไปใชLสูM
ความรูLใหมM  
 
ขFอเสนอแนะ 

1. ผลงานวิจัยเรื่องนี้เม่ือพิจารณาจะเห็นวMาการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ี
สMงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห�ดLานการจําแนก การใหLเหตุผล การเชื่อมโยงความสัมพันธ� 
บูรณาการการนําไปใชLสูงข้ึน เม่ือไดLรับการฝzกปฏิบัติ ดังนั้น ครูผูLสอน ผูLบริหาร และผูLมีหนLาท่ีเก่ียวขLอง
ทางการศึกษาควรสMงเสริม สนับสนุนใหLครูผูLสอนไดLใชLรูปแบบการสอนท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึน นําไปจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติอันจะเป̂นประโยชน�ตMอการพัฒนาการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนตMอไป 

2. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงประกอบดLวย กิจกรรมฝzกปฏิบัติ 8 ข้ันตอน 
เม่ือนักเรียนไดLปฏิบัติแลLวเกิดประโยชน�ในการคิดวิเคราะห� นักเรียนไดLพัฒนาไปสูM โครงงาน
วิทยาศาสตร� โดยวิเคราะห�จัดจําแนก ใหLเหตุผล เลือกปUญหา ต้ังสมมติฐาน เพ่ือวางแผนการทดลอง 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานดLวยตนเอง และการทํางานกลุMม ทําใหLเกิดโครงงานวิทยาศาสตร� เป̂นความรูL
ท่ีไดLจากการคิดวิเคราะห�ท่ีนําไปใชLในชีวิตประจําวันไดL 

3. รูปแบบการสอนท่ีสMงเสริมการคิดวิเคราะห� มีขLอดีคือ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ดLวยตนเอง ไดLฝzกการคิดวิเคราะห� การเขียนผังมโนทัศน� สนองตอบความแตกตMางระหวMางบุคคล ฝzก
การทํางานกลุMม เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 สMวนขLอเสียของรูปแบบการสอนคือ 
ระยะแรกนักเรียนยังไมMมีความพรLอมในการตLองคิดและเขียน ไมMชินกับการคิดวิเคราะห�ท่ีตLองคิดเอง
ปฏิบัติเอง นักเรียนชินกับการเป̂นผูLรอใหLครูบอก จึงตLองใชLระยะเวลาในการปรับตัวพอสมควร จึงควร
เพ่ิมระยะเวลาในการเรียนการสอนใหLมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กลุQมตัวอยQางท่ีใชTในการวิจัยครั้งนี้  ไดTแกQผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ 
จํานวน  1,656 คน ที่ไดTมาโดยสุQมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชTในการวิจัย คือแบบสอบถาม
มาตรประมาณคQา 5 ระดับแบบ ลิเคิร�ท (Likert Scale) มีคQาความเชื่อม่ัน 0.9699 สถิติท่ีใชTในการ
วิเคราะห�ขTอมูล ไดTแกQ คQารTอยละ คQาเฉลี่ย คQาสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คQาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
และคQาสถิติวัดระดับความกลมกลืนจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน โดยใชTโปรแกรม LISREL Versions 8.80 
 ผลการวิจัยพบวQา การตรวจสอบคุณภาพโมเดลสมการโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดี
ของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดTตัวบQงชี้การบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 100 ตัว  ครอบคลุมองค�ประกอบ 8 ดTาน การ
ตรวจสอบคุณภาพโมเดลสมการโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวQา มีความสอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ�อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
น้ําหนักองค�ประกอบขององค�ประกอบหลักจากมากไปนTอย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการ
บริหารจัดการความรูT หลักความคุTมคQา หลักความโปรQงใส หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการ
มีส Qวนร Qวม และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ ่งแต Qละองค �ประกอบมีความผันแปรร Qวมก ับ
องค�ประกอบตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรTอยละ 98, 92, 83, 87, 
84, 68, 78 และ 62 ตามลําดับ และเมื่อนําตัวบQงชี้การบริการจัดการที่ดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดสอบกับผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวQา ตัวบQงชี้ทั้ง  8  ดTาน 
มีความสอดคลTองกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop the good governance indicators 
of the basic educational institution administrators. The sample used were 1,656 basic 
educational institution administrators all over Thailand by using multi–stage random 
sampling. The instrument used for data collection was a 5 level Likert rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.9699. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and Confirmatory 
factor analysis was analyzed by using Linear Structural Relationship: LISREL versions 
8.80. 

The research findings were as follows: 
 The testing of linear structural model of good governance indicators of the 

basic educational institution administrators was found that there was obtained in 
which covered 8 major components; comprised 100 good governance indicators. The 
results of the structural validity test of the model of good governance indicators of 
the basic educational institution administrators with the empirical data by using 
Linear Structural Relationship: LISREL, showed that the goodness of fit index and the 
adjusted goodness of fit index were statistically correlated at the significant level of 
.01. The 8 major components had covariance with each good governance indicators 
of the basic education school administrators. With regard to each component, 
ranging from the highest to lowest percentages were accountability, knowledge 
management, value for money, transparency, ethic, rule of law, participation, and 
information technology. The percentages were 98, 92, 83, 87, 84, 68, 78 and 62 
respectively. As testing the basic educational Institution administrators with the good 
governance indicators of the basic educational Institution administrators, it revealed 
that the 8 major components were consistent with the actual operations in 
educational institutes. 
 
คําสําคัญ   

ตัวบQงชี้  การบริหารจัดการท่ีดี 
 

ความสําคัญของป<ญหา 
จากการพัฒนาประเทศไทยท่ีผQานมาสถานะดTานการบริหารจัดการประเทศไทยไดTเปwด

โอกาสใหTภาคสQวนอ่ืน ๆ เขTามารQวมกับภาครัฐมากข้ึน แตQภาคประชาชนและภาคสาธารณอ่ืน ๆ ยังมี
บทบาทจํากัด ขณะการปฏิรูประบบราชการนําไปสูQความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตQ
กระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะปwดคQอนขTางมาก และยังขาดกระบวนการมีสQวนรQวมของ
ประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการในดTานตQาง ๆ โดยเฉลี่ยอยูQในระดับดีข้ึน และ
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คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทQากับ 3.82 ในป# 2547  การบริหารจัดการภาครัฐดังกลQาวยังไมQตอบสนอง
ตQอการเสริมสรTางธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนย�อํานาจ ยังไมQเปwดโอกาสใหTมีกระบวนการมี
สQวนรQวมตัดสินใจของประชาชนแมTการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกTาวหนTามากขึ้น 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ, 2550) 

การศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญQ คือมีการปฏิรูปการศึกษา มีกฎหมายการศึกษา
เกิดขึ้นเปyนครั ้งแรก  ไดTแกQ พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2542 สQงผลใหTการจัด
การศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนครั้งใหญQ ซึ่งครู นักเรียน ผูTปกครองและ
ผูTมีสQวนเกี่ยวขTองกับการศึกษาตTองทําความเขTาใจกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารในหนQวยงานทาง
การศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรTางหนQวยงานราชการเพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ 4 ดTาน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารท่ัวไป ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง และตามมาตรา 35 แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 กําหนดใหTสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปyนโรงเรียนมีฐานะเปyนนิติบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือใหTสถานศึกษามีความเปyนอิสระ คลQองตัว สามารถบริหารและจัดการไดTสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ผูTบริหารสถานศึกษามีหนTาท่ี
บริหารและบังคับบัญชา ควบคุม กํากับติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษารวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเปyนผูTมีอํานาจใน
การตัดสินใจในการดําเนินกิจการของสถานศึกษาพึงตTองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหTผูTรQวมงานเชื่อถือและยอมรับ  จากการท่ีรัฐกําหนดใหTมีมาตรฐานดTานคุณธรรม
จริยธรรมของขTาราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐใหTมีประสิทธิภาพ มี
การนําระบบการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมมาภิบาล (Good Governance) มาเปyนแนวทางในการ
บริหาร ซึ ่งผู Tบร ิหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ยังขาดความรูT  ความเขTาใจ ความตระหนักในการใชT
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปyนองค�การแหQงการเรียนรูTองค�การหนึ่งในการบริหารภาครัฐท่ี
จะตTองมีบทบาทและมีสQวนรQวมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ จากการศึกษารูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือป|องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวQา การคอรัปชั่นยังมีปรากฏ
ในสังคมไทยและในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความซับซTอนยากแกQการตรวจสอบ เนื ่องจาก
วัฒนธรรมของคนไทยและของขTาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดโครงสรTาง
สถานศึกษาไมQสอดคลTองตQอภารกิจท่ีเปลี่ยนไปสูQการกระจายอํานาจ (ประกอบ  กุลเกลี้ยง, 2550) จาก
การวิจัย พบวQา สภาพและป}ญหากระบวนการบริหาร ดTานการกําหนดเป|าหมาย  การกําหนด
เป|าหมายไมQชัดเจน และไมQไดTวิเคราะห�ป}ญหา ความตTองการอยQางแทTจริง ดTานการกําหนดนโยบาย
ไมQไดTสะทTอนป}ญหาที่แทTจริงของสถานศึกษา การกําหนดเป|าหมาย ไมQไดTมาจากการวิเคราะห�ป}ญหา 
ความตTองการอยQางแทTจริง และการกําหนดกลยุทธ�ตQาง ๆ ไมQสัมพันธ�กับกลยุทธ�ขององค�กร 
ดTานการวางแผน  มีการวิเคราะห�งานหลักท่ีสําคัญและจําเปyนของสถานศึกษากําหนดผูTรับผิดชอบหลัก
ในทุกข้ันตอนการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเปyนแบบ ลQางข้ึนบน แตQการวางแผน ไมQเปyนไป
ตามลําดับข้ันตอน ขาดระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน คณะทํางานขาดการทํางานเปyนทีม 
การพิจารณาจํานวนบุคลากรไมQสัมพันธ�กับจํานวนงานในสถานศึกษา ดTานงบประมาณ มีการ
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จัดทําแผนงบประมาณท่ีสอดคลTองกับนโยบายของโรงเรียน แตQมีงบประมาณไมQเพียงพอ และกฎ ระเบียบ
ไมQเอ้ือตQอการใหTอํานาจการตัดสินใจ ดTานการนําแผนไปปฏิบัติ มีการแปลงกลยุทธ�สูQการปฏิบัติ โดย
จัดทําเปyนแผนประจําป# มีการกระจายงานและอํานาจในการตัดสินใจใหTกับผูTบริหารและบุคลากร การ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเปyนแบบลQางข้ึนบน แตQการประสานงานในการนําแผนไปปฏิบัติสรTาง
ความสับสน เขTาใจไมQตรงกัน การมอบหมายไมQชัดเจน ดTานการประเมินผล มีการประเมินตนเองทุก
ป#การศึกษา แตQการประเมินผลการปฏิบัติงานไมQครบถTวนตามแผนการปฏิบัติงาน (เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ, 
2553) 

การพัฒนาของการปกครองท่ีดีขององค�การไดTเริ่มเกิดข้ึน แตQยังหารูปแบบหรือวิธีการท่ี
เหมาะสมไมQไดT จําเปyนตTองศึกษาหลักการและวิธีการท่ีใชTในตQางประเทศ รวมท้ังเกณฑ�จารีต ประเพณี
ใหTเขTาใจอยQางถQองแทT บนฐานของทฤษฎีและประสบการณ�  ตลอดจนกรณีศึกษาตQาง ๆ แลTวนํามา
ปรับใชTใหTเหมาะสมกับสภาพของเรา (จรัส  สุวรรณเวลา, 2546) จากงานวิจัยของ ฮอฟฟ#เมอร� 
(Hofheimer, 2006) ไดTทําการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการพัฒนาระหวQางประเทศ พบวQา 
ในป}จจุบันสถาบันพัฒนาระหวQางประเทศตQาง ๆ (International Development Institutions หรือ IDIs) 
ไดTใหTความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลท่ีดี และการปฏิรูปประชาธิปไตยและการใหT
ความชQวยเหลือแกQประเทศตQาง ๆ  ท่ีผQานมาท้ังรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหQงชาติฉบับท่ี 8 และ 9 ใหTความสําคัญและยึดหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ขึ้นมาเปyนหลักการในการปฏิบัติ  จึงจําเปyนที่จะตTองปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
ซ่ึงประกอบดTวยหลักสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรQงใส หลักการ
มีสQวนรQวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุTมคQา ซ่ึงเปyนหลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล แตQจาก
การศึกษาพบวQาในสังคมยุคปฏิรูปการเรียนรูTโดยเฉพาะในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) ยังมีขTอมูล
สารสนเทศที่ตรงและสอดคลTองกับเจตนารมณ�การปฏิรูป 4 ใหมQและหลักแนวทาง 4 ประการ คือ 
ใหมQท่ีหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมQ ใหมQท่ีสอง คือ การพัฒนาครูยุคใหมQ ใหมQท่ีสาม คือ 
การพัฒนาสถานศึกษาและแหลQงเรียนรูTยุคใหมQ ใหมQที่สี่ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมQ 
ที่มุQงเนTนเรื่องการกระจายอํานาจ เพ่ือท่ีใหTการบริหารสถานศึกษามีความคลQองตัวและเปyนอิสระ
มากท่ีสุดควบคูQกับการเนTนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการยุคใหมQซ่ึงมีความจําเปyน  รวมถึงหลักการ
บริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญตQอการบริหารจัดการที่ดี
ของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงป}จจุบันมีแหลQงเรียนรูTมากเกินกวQาท่ีจะเรียนรูTและใชTไดTหมด 
ผูTบริหารสถานศึกษาจึงจําเปyนตTองบริหารจัดการความรูTใหTเกิดประโยชน�และจําเปyนจะตTองอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูT ถือไดTวQาหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญมากท่ีสุดในยุคปฏิรูป 

จากป}ญหาดังกลQาวผูTวิจัยจึงสนใจและเห็นความจําเปyนท่ีจะศึกษาตัวบQงชี้การบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปyนแนวทางในการแกTป}ญหาสําคัญ คือ หาตัวบQงชี้ใดท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดตQอการบริหารจัดการท่ีดีใหTเปyนแนวทางสําหรบับริหารจัดการท่ีดีใหTกับผูTบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือเปyนฐานสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหTสําเร็จตQอไป  
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โจทย>วิจัย/ ป<ญหาการวิจัย 
 ผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดความรูT ความเขTาใจ ความตระหนักในการใชTกระบวนการใน
การบริหารจัดการท่ีดี 
 
วัตถุประสงค>การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปyนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เรื่อง การพัฒนา
ตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
หลักการพัฒนาตัวบQงชี้ 4 ข้ันตอน ดังตQอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการสรTางตัวบQงชี้ 
1. ผูTวิจัยสังเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

การบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวQาดTวยการสรTางระบบการ
บริหารกิจการบTานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2546 คณะกรรมการขTาราชการพลเรือน, 
(2543ก); คณาจารย� มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2551); ทิพาวดี  เมฆสวรรค�, (2545); 
World Bank, http://www.worldbank.org/governance/wgi/sc_cgart.asp; ประเวศน�  มหารัตน�สกุล, 
(2549); ป}ญญา  ฉายะจินดาวงศ� และรัชนี  ภูQตระกูล, (2544); สถาบันพระปกเกลTา, (2549ง); สุเมธ  แสงนิ่มนวล, 
(2552); อริย�ธัช  แกTวเกาะสะบTา; (2548) เปyนวิธีท่ี 1 โดยพิจารณาองค�ประกอบท่ีมีความสอดคลTองกัน 
รTอยละ 80 ของหนQวยงาน องค�กรระหวQางประเทศและนักวิชาการ จํานวน 11 แหลQง  พบวQา หนQวยงาน 
องค�กรระหวQางประเทศและนักวิชาการที่มีความคิดเห็นสอดคลTองกัน ต้ังแตQ 9 แหลQงข้ึนไป ไดT
หลักการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 องค�ประกอบ ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ6) หลัก
ความคุTมคQา 

สังเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีจากกีรติ  
ยศยิ่งยง, (2250); ดารณี  พิมพ�ชQางทอง, (2552); ปฐมพงศ�  ศุภเลิศ; (2550); พรธิดา  วิเชียรป}ญญา, 
(2547);  ยุทธนา  แซQเตียว, (2548);  ศรีไพร  ศักด์ิรุQงพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย�ชัย; (2549); 
สํานักงานคณะกรรมการขTาราชการพลเรือน, (2552ค); สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย�และคนอ่ืน ๆ, (2548) 
เปyนวิธีท่ี 2 พิจารณาจากความสําคัญและความจําเปyนในการบริหารจัดการท่ีดีในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ไดTหลักการบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 องค�ประกอบ ดังนี้ 1) หลัก
บริหารจัดการความรูT และ2) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ตรวจสอบความเหมาะสมขององค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีท่ีไดTจากการ
สังเคราะห�ในขTอท่ี 1 โดยใหTผูTทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสมบูรณ�และความสอดคลTองของ
องค�ประกอบตQาง ๆ ของโมเดล  
      สรTางแบบสอบถาม โดยนํา 8 องค�ประกอบ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุTมคQา 7) หลักการบริหารจัดการความรูT
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และ 8) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสังเคราะห�จากขTอท่ี 1 มาสรTางแบบสอบถามมาตรประมาณคQา 5 ระดับ
แบบลิเคิร�ท (Likert Scale) 
 3. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ของตัวแปรเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
ท่ีดี  

4. คัดเลือกตัวบQงชี้ที่เปyนองค�ประกอบของตัวแปรการบริหารจัดการที่ดีใหTสอดคลTอง
กับการบริหารและการจัดการศึกษาของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5. สรTางเครื่องมือเก็บขTอมูลของตัวแปรตามองค�ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดี มีลักษณะ
เปyนแบบสอบถามท่ีจําแนกตามการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา 8 องค�ประกอบ 
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความ
รับผิดชอบ 6) หลักความคุTมคQา 7) หลักการบริหารจัดการความรูT และ8) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีผูTทรงคุณวุฒิเปyนผูTพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเปyนปรนัยของขTอคําถามท่ี
สรTางข้ึน 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับแกTตามขTอเสนอแนะของผูTทรงคุณวุฒิไปใชTกับผูTบริหาร
สถานศึกษาท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางจํานวน  30  คน เพ่ือนําขTอมูลมาวิเคราะห�คQาความเชื่อม่ันตามวิธี
คํานวณคQาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α Coefficient หรือ Alpha Coefficient) และคQา
อํานาจจําแนกของตัวบQงชี้ดTวยการทดสอบ t-test 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงประมาณ  
เปyนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดTวยเทคนิค

การวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship) โดยใชTโปรแกรม LISREL 
Versions 8.80 

1. ประชากร 
     ประชากรท่ีใชTในการศึกษา เรื่องการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  31,522  คน 

2. กลุQมตัวอยQาง 
       เปyนผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศจํานวน 1,656 คน ตามหลักการ

วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�
โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship) ใชTกฎ Rule of Thump คือ ตัวแทนประชากร 
จํานวน 10 ตQอ ตัวแปร หรือตัวแทนประชากร 20 ตQอ 1 ตัวแปร (Schumacker & Lomax, 2004) เลือก
กลุQมตัวอยQางโดยอาศัยความนQาจะเปyน (Probability Sampling) โดยใชTวิธีการสุQมหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) 

3. เครื่องมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูล  แบบสอบถามท่ีพัฒนาจากข้ันตอนท่ี 1 
4. การเก็บรวบรวมขTอมูล  นําเครื่องมือท่ีหาคุณภาพแลTวไปดําเนินการเก็บรวบรวมขTอมูล 

โดยจัดสQงแบบสอบถามทางไปรษณีย�ไปยังกลุQมเป|าหมาย  
5. การวิเคราะห�ขTอมูล 
   5.1 วิเคราะห�คQาสถิติพ้ืนฐานในรูปของคQาเฉลี่ย คQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ

ท่ัวไปของกลุQมตัวอยQาง ของตัวบQงชี้แตQละตัว 
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   5.2 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship)  
ดTวยโปรแกรม LISREL Versions 8.80   

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงคุณภาพ 
จัดสนทนากลุQม (Focus Group Discussion) จํานวน 10 คน โดยใชTวิธีเจาะจง 

(Purposive  Sampling) คือ ผูTบริหารท่ีมีวิสัยทัศน�และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
และเปyนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เปyนโรงเรียนตTนแบบในการพัฒนาใหTกับโรงเรียนอ่ืน โดยคัดเลือก
ผูTบริหารจากโรงเรียนขนาดใหญQพิเศษ ขนาดใหญQ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางจาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือหาความสอดคลTองของโมเดลและตัวบQงชี้ท่ีไดTจากการศึกษากับการปฏิบัติงาน  โดย
ทดลองใชTแบบสอบถามเชิงประเมินการปฏิบัติงานและแบบสอบถามเชิงประเมินการปฏิบัติงานเปyน
กรอบในการสนทนากลุQม 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการจัดเขTาบริบทและนําเสนอรายงาน  
จัดทําเปyนรายงานการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา        

ข้ันพ้ืนฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลการวิเคราะห�ขTอมูลท่ีรวบรวมไดTจากผูTบริหารทั่วประเทศ จํานวน 1,656 คน ไดTตัว
บQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังหมด 100 ตัว ใน 34  องค�ประกอบ
ยQอย และ 8 องค�ประกอบหลัก   

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงปริมาณ  ใชTการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลTองของตัวบQงชี้ที่ไดTกับขTอมูลเชิงประจักษ� ผลการวิเคราะห�พบวQาตัวบQงชี้
ทุกตัวในแตQละองค�ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคQา แสดงวQาตัวบQงชี้ทุกตัวเปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของแตQละ
องค�ประกอบสรุปไดTวQาตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตรง
เชิงโครงสรTาง โดยแตQละองค�ประกอบมีคQาน้ําหนักเรียงลําดับความสําคัญ ไดTแกQ องค�ประกอบหลัก
ความรับผิดชอบ (RE) องค�ประกอบหลักการบริหารจัดการความรูT (KM) องค�ประกอบหลัก
ความคุTมคQา (VA) องค�ประกอบหลักความโปรQงใส (TR) องค�ประกอบหลักคุณธรรม (ET)  องค�ประกอบ
หลักนิติธรรม (RL) องค�ประกอบหลักการมีสQวนรQวม (PA) และองค�ประกอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)  ซ่ึงมีคQาน้ําหนักองค�ประกอบ 1.00, 0.95, 0.94, 0.93, 0.90, 0.90, 0.84 และ 0.82  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองเพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการ 
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
การวิเคราะห>องค>ประกอบอันดับหนึ่ง     
องค>ประกอบหลักนิติธรรม (RL)     
หลักการแบQงขอบขQายของงาน (RL1) 0.50**  0.48 0.33 
หลักการคุTมครองสิทธิและเสรีภาพ (RL2) 0.73** 0.03 0.44 0.13 
หลักความชอบดTวยกฎ ระเบียบ ขTอบังคับ
ของฝ�ายบริหาร (RL3) 

0.80** 0.03 0.53 0.71 

หลักความเปyนอิสระในการบริหาร (RL4) 0.60** 0.03 0.45 0.22 
บังคับใชTอยQางเปyนธรรมเสมอภาค (RL5) 0.97** 0.04 0.81 0.17 
องค>ประกอบหลักคุณธรรม (ET)     
หลักความรูT  (ET1) 0.37**  0.50 0.30 
หลักความสามารถ (ET2) 0.70** 0.02 0.64 0.29 
หลักความม่ันคง (ET3) 0.94** 0.04 0.50 0.14 
หลักความเปyนกลางทางการเมือง (ET4) 0.68** 0.04 0.32 0.11 
องค>ประกอบหลักความโปร�งใส (TR)     
ความโปรQงใสดTานโครงสรTางของ
ระบบงาน (TR1) 

0.78**  0.60 0.21 

ความโปรQงใสของระบบการใหTคุณ (TR2) 1.00**  0.55 0.11 
ความโปรQงใสของระบบการใหTโทษ (TR3) 0.74** 0.03 0.42 0.08 
ความโปรQงใสดTานการเปwดเผยของ
ระบบงาน (TR4) 

1.00** 0.03 0.66 0.30 

องค>ประกอบหลักการมีส�วนร�วม (PA)     
การมีสQวนรQวมดTานการวางแผน (PA1) 0.91**  0.56 0.19 
การมีสQวนรQวมในการปฏิบัติ (PA2) 0.89** 0.03 0.51 0.11 
การมีสQวนรQวมในการจัดสรรผลประโยชน� 
(PA3) 

0.83** 0.03 0.59 0.23 

การมีสQวนรQวมในการติดตามประเมินผล 
(PA4) 

0.95** 0.03 0.65 0.25 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
องค>ประกอบหลักความรับผิดชอบ (RE)     
มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (RE1) 0.51**  0.57 0.15 
บุคลากรในองค�กรมีความรูTสึกเปyน
เจTาของรQวมกัน (RE2) 

1.00**  0.49 0.06 

มีวิธีการทํางานและใหTโอกาสบุคลากรไดT
พัฒนาปรับปรุงตัว (RE3) 

0.57** 0.01 0.64 0.13 

มีแผนสํารอง (RE4) 0.78** 0.02 0.56 0.09 
ตTองมีการนําวิธีการวัด ประเมินผลลัพธ�
แบบใหมQมาใชTประเมิน (RE5) 

0.80** 0.02 0.60 0.06 

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (RE6) 0.79** 0.02 0.55 0.04 
มีการประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงาน 
(RE7) 

0.92** 0.03 0.55 0.04 

องค>ประกอบหลักความคุ�มค�า (VA)     
การประหยัด (VA1) 0.90**  0.58 0.18 
การใชTทรัพยากรใหTเกิดประโยชน�สูงสุด 
(VA2) 

0.77** 0.02 0.73 0.27 

ความสามารถในการแขQงขัน (VA3) 0.92** 0.03 0.69 0.24 
องค>ประกอบหลักการบริหารจัดการ
ความรู� (KM) 

    

การแสวงหาความรูT (KM1) 0.87**  0.68 0.20 
การสรTางความรูT (KM2) 0.81** 0.02 0.67 0.16 
การจัดเก็บความรูT (KM3) 0.91** 0.03 0.57 0.07 
การถQายทอดความรูTและใชTประโยชน� (KM4) 0.89** 0.03 0.59 0.11 
องค�ประกอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     
มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
(IT1) 

0.96**  0.81 0.58 

การรักษาความปลอดภัยขTอมูลและระบบ
คอมพิวเตอร� (IT2) 

0.79** 0.02 0.62 0.23 

การควบคุมการพัฒนา การแกTไขหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร� (IT3) 

0.72** 0.02 0.66 0.28 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
การวิเคราะห>องค>ประกอบอันดับสอง     
องค>ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (GG) 

    

หลักนิติธรรม (RL) 0.90** 0.04 0.68  
หลักคุณธรรม (ET) 0.90** 0.03 0.84  
หลักความโปรQงใส (TR) 0.93** 0.03 0.87  
หลักการมีสQวนรQวม (PA) 0.84** 0.03 0.78  
หลักความรับผิดชอบ (RE) 1.00** 0.03 0.98  
หลักความคุTมคQา (VA) 0.94** 0.03 0.83  
หลักบริหารจัดการความรูT (KM) 0.95** 0.03 0.92  
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 0.82** 0.03 0.62  

2
χ  =  669.57          df = 335          df/2

χ = 1.99872           P =  0.00000 
  GFI = 0.98         AGFI = 0.96            RMR =  0.0034     RMSEA =  0.025 
**P<.01 
 

จากตารางที่ 1 พบวQา การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดTวยโปรแกรม  
ลิสเรลเพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พบวQา โมเดลมีความ
สอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ�  โดยมีคQา df/2

χ เทQากับ 1.99872 คQาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เทQากับ 0.98  คQาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกTแลTว (AGFI)  เทQากับ  0.96  และ รากกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เทQากับ 0.0034  และคQารากท่ีสองของคQาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณคQา (RMSEA) เทQากับ  0.025 
 เมื่อพิจารณาน้ําหนักองค�ประกอบขององค�ประกอบยQอยทั้ง 34 องค�ประกอบ พบวQา 
น้ําหนักองค�ประกอบท้ังหมดมีคQาเปyนบวก มีขนาดต้ังแตQ  0.37 ถึง 1.00  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  ทุกตัว  แสดงวQาองค�ประกอบยQอยท้ัง 34  องค�ประกอบเปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของการบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยตัวบQงชี้ท่ีสําคัญท่ีสุดอยูQในองค�ประกอบหลักความโปรQงใส
คือ ความโปรQงใสดTานการเปwดเผยของระบบงาน (TR4) ความโปรQงใสของระบบการใหTคุณ (TR2) มี
น้ําหนักองค�ประกอบเทQากับ 1.00 และมีความผันแปรรQวมกับหลักความโปรQงใส (TR) รTอยละ 66 และ 
55 ตามลําดับ และอยูQในองค�ประกอบหลักความรับผิดชอบคือ บุคลากรในองค�กรมีความรูTสึกเปyน
เจTาของรQวมกัน (RE2) มีน้ําหนักองค�ประกอบเทQากับ 1.00  และมีความผันแปรรQวมกับหลักความรับผิดชอบ 
(RE) รTอยละ 49 
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3. การตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงคุณภาพ จัดสนทนากลุQม (Focus Group Discussion) 
จากการสนทนากลุQม ขTอคําถามท้ังหมดเปyนขTอคําถามท่ีสอดคลTองกับการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวบQงชี้ปฏิบัติไดTทุกขTอ ตัวบQงชี้ท่ีปฏิบัติไดTนTอย คือ การแบQงงานของแตQละฝ�าย
อยQางชัดเจน แตQโรงเรียนเล็กครูตTองปฏิบัติหลายหนTาท่ี การกําหนดใหTกระจายอํานาจใหTอิสระเปyนนิติบุคคล
แตQไมQไดTกระจายอํานาจจริง การแตQงต้ังผูTท่ีมีความรูTความสามารถซ่ึงโรงเรียนไมQมีอํานาจในการแตQงต้ัง 
การจัดตําแหนQงตามโครงสรTางแบQงไปตามความรูTความสามารถ แตQบางครั้งตTองคํานึงถึงภาระหนTาท่ีเปyนหลัก 
การปฏิบัติงานสอดคลTองท้ัง 8 หลัก เพียงแตQวQาบางเรื่องอาจมีป}ญหามากนTอยตQางกัน การใหTพรรค
การเมืองเขTามามีสQวนรQวมถTาใชTคําวQาการมีสQวนรQวมในการสนับสนุนจะเบากวQา ถTาใหTโอกาสพรรคการเมือง
เขTามามีสQวนรQวมในการบริหารสถานศึกษาเหมือนกับวQาจะไมQปลอดอิทธิพล ไดTเปwดโอกาสใหTคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขTามามีสQวนรQวมดTานการวางแผนงานโครงการ แตQไมQคQอยเขTามารQวม หลักเกณฑ�การพิจารณา
ความดีความชอบตามผลงานท่ีเกิดจากความสามารถคนมีความสามารถจะไดTความดีความชอบทุกป# คนท่ีมี
ความสามารถรองลงมาจะไมQมีโอกาสไดT เพราะฉะนั้นควรพิจารณาผลงานสะสมดTวยนั่นคือโรงเรียนใหญQ 
สQวนโรงเรียนเล็กถูกกําหนดดTวยรTอยละจะทําความดีแคQไหนไมQมีโอกาสไดT กฎ ระเบียบยังไมQเอ้ือ โรงเรียน
เล็กเสียเปรียบมาก ตTองหาความกTาวหนTาไปอยูQโรงเรียนใหญQ ๆ จึงเปyนท่ีฝ�กครูเปyนทางผQาน โรงเรียนเล็ก
ความกTาวหนTา ความม่ันคงนTอยถTามองในเรื่องวิทยาฐานะ บทลงโทษผูTบริหารใชTชัดเจนไมQไดTมีผลตQอ
ผูTบริหาร ทําผิดชัดเจนตTองใหTหนQวยเหนือมีสQวนรQวม การบริหารจัดการความรูTและเทคโนโลยีมีการใหTขTอมูล
หลากหลายมีรักษาไวTบางเรื่อง การแสวงหาความรูTเปyนเรื่องดี แตQเรื่องการจัดเก็บความรูTเปyนเรื่องลําบากมาก 
การสรุปรวบรวมเปyนเรื่องยากเพราะภาระงานอ่ืนโดยเฉพาะโรงเรียนเล็ก บางตัวบQงชี้ปฏิบัติไดTนTอย 
ถามวQามีความเปyนไปไดTในการปฏิบัติ ผูTบริหารก็ตTองทําหนTาท่ีบางครั้งอยากทําแตQทําไมQไดTดTวยวQามีขTอจํากัด
คQอนขTางมาก ป}ญหาท่ีปฏิบัติไดTนTอยเกิดจากขTอจํากัดคQอนขTางมากในดTานบุคลากร สิ่งแวดลTอม และ
บริบทของโรงเรียนท่ีแตกตQางกัน หลักการปฏิบัติงานสอดคลTองกับโมเดลและตัวบQงชี้ท่ีผูTวิจัยศึกษา 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
1. องค�ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 องค�ประกอบ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรQงใส หลักการมีสQวนรQวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุTมคQา หลักการบริหารจัดการความรูT หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปyนองค�ประกอบท่ีสําคัญของ
การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผลการตรวจสอบตัวบQงชี้ท่ีสรTางข้ึนโดยการตรวจสอบความสอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ� 
พบวQา ตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดTมีความสอดคลTองกับ
ขTอมูลเชิงประจักษ�และน้ําหนักองค�ประกอบของตัวบQงชี้มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคQา  แสดงวQา ตัวบQงชี้
การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 100 ตัว เปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยจากผลการวิจัยพบวQา  เม่ือพิจารณาจากคQาน้ําหนัก
องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 องค�ประกอบพบวQา องค�ประกอบ
ท่ีมีคQาน้ําหนักสูงสุดเรียงลําดับจากคQาน้ําหนักองค�ประกอบมากไปนTอย คือ องค�ประกอบหลักความรับผิดชอบ 
(1.00) หลักบริหารจัดการความรูT (0.95) หลักความคุTมคQา (0.94) หลักความโปรQงใส (0.93) หลักคุณธรรม 
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(0.90) หลักนิติธรรม (0.90) หลักการมีสQวนรQวม (0.84) และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.82) ผลการ
ทดสอบความสอดคลTองของโมเดลการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับขTอมูล
เชิงประจักษ� สรุปไดTวQา องค�ประกอบทุกองค�ประกอบเปyนองค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวบQงชี้ในแตQละองค�ประกอบมีคQาน้ําหนักคะแนนความสําคัญ
ท่ีสูงและมีคQาใกลTเคียงกัน แสดงใหTเห็นวQาตัวบQงชี้ท่ีไดTเปyนตัวบQงชี้ท่ีมีความสําคัญท่ีจะบQงชี้ถึงการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดTเปyนอยQางดีและตัวบQงชี้ท่ีไดTมีความสอดคลTองกับแนวคิด
เก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักวิชาการและนักวิจัยท่ีไดT
ทําการศึกษาไวT ซ่ึงจะเห็นไดTวQาผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหTนําหนักคะแนนความสําคัญกับหลัก
ความรับผิดชอบมากท่ีสุด สอดคลTองกับงานวิจัยของทวีศิลป�  กุลนภาดล (2547)  โดยองค�ประกอบท่ี
มีคQาน้ําหนักสูงสุดคือ องค�ประกอบทางดTานความรับผิดชอบตรวจสอบไดTในการบริหารกิจการ โดยผล
การทดสอบของโมเดลโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารกิจการท่ีดีสําหรับการเปyนมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
ขTอมูลเชิงประจักษ� ตัวบQงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการเปyนมหาวิทยาลัยราชภัฏกับขTอมูล
เชิงประจักษ�มีความสอดคลTองกัน  สอดคลTองกับงานวิจัยของศรีพัชรา สิทธิกําจร  แกTวพิจิตร (2551) 
องค�ประกอบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรียงลําดับความสําคัญโดยพิจารณา
จากคQาน้ําหนักองค�ประกอบมากไปหานTอย ไดTแกQ หลักความรับผิดชอบ  สอดคลTองกับงานวิจัยของ 
อภิสิทธิ์  หนุนภักดี (2552) ธรรมาภิบาลในองค�การภาคประชาสังคม พบวQา ความสําคัญท่ีเรียงลําดับ
แรก คือ ความรับผิดชอบ สอดคลTองกับงานวิจัยของกาญจน�  เรืองมนตรี (2547) องค�ประกอบภาวะ
ผูTนําของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูQประสิทธิผล การบริหารและการจัดการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา ดTานบุคลิกภาพสQวนตัวผูTบริหารตTองมีความรับผิดชอบ  

โดยสรุป ตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดTจาการศึกษา
ท้ัง 8 องค�ประกอบ เปyนตัวบQงชี้ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตQอการบริหารจัดการท่ีดี เม่ือผูTบริหารสถานศึกษา
นําตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีไปใชTในการพัฒนาผูTบริหาร จะทําใหTเ พ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปyนแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาใหTสําเร็จตามเป|าหมาย 

3. การสนทนากลุQม (Focus Group Discussion)  นําตัวบQงชี้การบริการจัดการท่ีดีของ
ผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปทดสอบกับผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวQา ตัวบQงชี้ท้ัง 8 ดTาน 
มีความสอดคลTองกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา สอดคลTองกับงานวิจัยของศรีพัชรา  สิทธิกําจร  
แกTวพิจิตร โดยสัมมนาอิงผูTเชี่ยวชาญในเรื่องการใชTหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดTวย
องค�ประกอบท่ีสําคัญ 8 องค�ประกอบ มีความเหมาะสม เปyนไปไดTและสามารถนําไปใชTประโยชน�ไดT
สอดคลTองกับขอบขQายการวิจัย หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอดคลTองการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรQงใส หลัก
ความคุTมคQา หลักการมีสQวนรQวม หลักคุณธรรม สQวนท่ีตQางจากหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนคือ หลักบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ สQวนท่ีตQางจากหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ หลักความม่ันคงและหลักการใชTอํานาจหนTาท่ี ซ่ึง
หลักความม่ันคงของธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเปyนองค�ประกอบยQอยของหลัก
คุณธรรมของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข�อเสนอแนะ 
ขTอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชT 

 1. สQงเสริมใหTผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําองค�ประกอบและตัวบQงชี้ไปใชTบางสQวนอาจยัง
ไมQนําไปใชTท้ังหมด โดยศึกษารายละเอียดของแตQละองค�ประกอบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือก
การบริหารจัดการท่ีดีของสถานศึกษาวQาสามารถนําไปใชT ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาไดTจริง สําหรับ
ขTอเสนอแนะการนําองค�ประกอบแตQละดTานและตัวบQงชี้ไปใชT 
    1.1 หลักความรับผิดชอบ ผูTบริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนและมีเป|าหมายท่ีชัดเจน
เพ่ือใหTเกิดการปฏิบัติไปสูQเป|าหมายรQวมกัน สําหรับบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบควรกระตุTนเรQงเรTา 
ใหTสนใจต้ังใจทํางานอยQางเต็มความสามารถ เพ่ือใหTบุคลากรในสถานศึกษาบรรลุเป|าหมายเดียวกัน 
    1.2 หลักการบริหารจัดการความรูT การนําไปใชTควรมีการเตรียมความพรTอมของขTอมูล 
รวบรวมความรูTของแตQละบุคคล พัฒนาใหTสถานศึกษาเปyนองค�การแหQงการเรียนรูT มีการถQายทอดวิธี
ปฏิบัติท่ีเปyนเลิศ (Best Practice) อยQางเปyนระบบ ชัดเจน มีการประเมินผลการถQายทอดความรูTวQา
บรรลุวัตถุประสงค�หรือไมQ มีวิธีการถQายทอดความรูTอยQางหลากหลาย สนับสนุนและกระตุTนใหTบุคลากร
ทุกคนมีสQวนรQวมในการแสวงหาความรูT ความคิดและวิธีการใหมQ ๆ เพ่ือใหTเกิดนวัตกรรมใหมQ ๆ และ
บริหารจัดการความรูTใหTเปyนกลยุทธ�สําคัญของสถานศึกษา 
    1.3 หลักความคุTมคQา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใหTเกิดความคุTมคQาตQอการศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดลTอมเพ่ือใหTเกิดประโยชน�สูงสุด ลดข้ันตอนและระยะเวลาใหTสั้นท่ีสุด มีวิธีการปฏิบัติใหTเห็น
ผลผลิตตQอสาธารณชน รวมท้ังการกระตุTนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหTปฏิบัติงานอยQางเต็ม
กําลังความสามารถและคํานึ่งถึงประโยชน�ตQอสQวนรวม 
    1.4 หลักความโปรQงใส ผูTบริหารควรใหTความสําคัญของความโปรQงใสใหTเปyนมาตรการสําคัญ
ของสถานศึกษา เชQน ควรมีการชี้แจงเหตุผลในการลงโทษ และการเปwดเผยขTอมูลเพ่ือการสรTางความ
ไวTวางใจซึ่งกันและกันในสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาตTองเปwดใจยอมรับจะทําใหTการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    1.5 หลักคุณธรรม ผูTบริหารสถานศึกษาควรสQงเสริมความกTาวหนTาม่ันคงในวิชาชีพดTวย
ความยุติธรรมถือเปyนเรื่องสําคัญของหลักคุณธรรมในดTานความม่ันคงในอาชีพ  สQวนหลักความเปyน
กลางทางการเมืองนั้นคงตTองหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีจะตTองกํากับดูแลบุคลากรใหT
สามารถใชTสิทธิทางการเมืองและปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง และการใหTโอกาสกับทุกพรรค
การเมืองเขTามามีสQวนรQวมในการบริหารสถานศึกษา จากการสนทนากลุQมผูTเชี่ยวชาญไดTเสนอรูปแบบ
การมีสQวนรQวมของพรรคการเมืองนั้นควรเปyนในรูปแบบในการสนับสนุนมากกวQาการมีอิทธิพลตQอ
สถานศึกษา 
    1.6 หลักนิติธรรม ผูTบริหารสถานศึกษาควรใหTความเสมอภาคในเรื่องของการโยกยTาย และ
การพิจารณาคQาตอบแทนหรือในเรื่องของความดีความชอบเพ่ือเปyนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สQวนเรื่องกฎ ระเบียบท่ีสรTางข้ึนควรไดTรับการสนับสนุนจากบุคลากร และทุกคนไดTมีสQวนรQวมในการ
นําเสนอ สQวนการใชTกฎ ระเบียบ ขTอบังคับควรชี้แจงทําความเขTาใจใหTผูTเก่ียวขTองไดTทราบใหTเปyนท่ี
ยอมรับของทุกฝ�ายทุกคน และบังคับใชTอยQางเปyนธรรม เสมอภาค 
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    1.7 หลักการมีสQวนรQวม จากการปฏิรูปของไทย จึงกําหนดเรื่องการกระจายอํานาจการ
บริหารใหTสถานศึกษาในมาตราท่ี 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติและภายหลังวุฒิสภาไดT
แกTไขสถานภาพของสถานศึกษาใหTมีความเปyนนิติบุคคล  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูTบริหาร
สถานศึกษา และครู ท้ังโรงเรียนเปyนหุTนสQวนกัน ตTองชQวยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา ดังนั้นตTองเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรูTความเขTาใจบทบาทหนTาท่ี จะมีสQวน
ผลักดันใหTการมีสQวนรQวมอยQางมีประสิทธิภาพ 
    1.8 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดหนTาท่ีรักษาความปลอดภัย และควบคุมการใชT
ขTอมูลและระบบการรักษาความปลอดภัยเปyนสําคัญสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญQ สําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรนTอยบุคลากรมีไมQเพียงพอ การจัดเจTาหนTาท่ีรักษาความปลอดภัยเปyนเรื่องท่ีทํา
ไดTยาก ควรหาวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน เชQน การจัดอบรมบุคลากรท่ีมีอยูQใหTมีความรูT
ความสามารถทําหนTาท่ีรักษาความปลอดภัย หรือขอความรQวมมือกับหนQวยงานอ่ืนชQวยวางระบบดูแล
อยQางไรใหTขTอมูลท่ีสําคัญมีความปลอดภัย 
 2. ใหTผู TมีสQวนเกี่ยวขTองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดTแกQ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถนําตัวบQงชี้ไปใชTในการติดตามประเมินผลการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหTไดTเกณฑ�มาตรฐาน 
 3. อาจนําตัวบQงชี้จากองค�ประกอบหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ไดTจากการศึกษาวิจัยไปประยุกต�ใชTเปyนแนวทางในการพัฒนาในหนQวยงานอ่ืน 
 4. ควรทบทวนตัวบQงชี้  โดยตรวจสอบความทันสมัยและคงความเปyนไปไดTอยQางสมํ่าเสมอ  
เพ่ือปรับเกณฑ�ในการวัดท่ีเหมาะสมกับเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ขTอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตQอไป 
 1. ควรนําองค�ประกอบการบริหารจัดการที่ไดTจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปวิจัยเพิ่มเติมใหT
ครอบคลุมการบริหารของสถานศึกษามากข้ึน 
 2. ควรนําตัวบQงชี้จากหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดT
จากการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมขยายแนวคิดหรือปรับใหTเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีใชT 
 3. สถานศึกษาควรนําผลท่ีไดTจากการศึกษาวิจัยไปจัดทํารายงานการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและวางแผนในการบริหารใน
ป#ตQอไป 
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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต อความเป!นผู#นํา 
การเปล่ียนแปลงของผู#บริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทคัดย อ 
 การวิจัยในครั้งนี้เปZนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชU
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประชากรท่ีใชUในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะ
กรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2,075 คน ไดUจํานวนกลุ\มตัวอย\าง 500 คน มาจากการสุ\มแบบหลาย
ข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชUในการวิจัยครั้งนี้ ไดUแก\ แบบสอบถาม เพ่ือหาค\าความสอดคลUองของรูปแบบ
ตามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามท่ีใชUเก็บขUอมูลเพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบกับ
ขUอมูลเชิงประจักษ�ดUวยโปรแกรมลิสเรล Version 8.80 รหัส LP880-SMR67-73449 
 ผลการวิจัยพบว\า 
 1) องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย 5 องค�ประกอบ ไดUแก\ 1) องค�ประกอบดUานภูมิหลัง
ของผูUบริหาร 2) คุณลักษณะของผูUบริหาร 3) พฤติกรรมของผูUบริหาร 4) ความสามารถเชิงบริหารของ
ผูUบริหาร และ 5) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร 
 2) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิค เดลฟาย
ปรับปรุจากการประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ พบว\า รูปแบบท่ีพัฒนาทุก
องค�ประกอบมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย ยกเวUนตัวแปรสังเกตไดU 
เรื่องวุฒิการศึกษา 
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 3) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว\า 
  3.1) รูปแบบความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีผูUวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นมีความสอดคลUองกับขUอมูลเชิงประจักษ� โดย
รูปแบบมีค\าสถิติต\อไปนี้ χ2 = 348.97, p = .00, df = 178, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CN = 303.20, 
RMR = 0.042, RMSEA = 0.045  
  3.2) ตัวแปรสังเกตท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเรียงค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานจากมากไปหา
นUอย ไดUแก\ 1) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.34 
2) คุณลักษณะของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.25 3) พฤติกรรมของผูUบริหารมีค\า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.18 4) ภูมิหลังของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.18 
และตัวแปรสังเกตท่ีมีอิทธิพลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดUแก\ ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหารมีค\าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน 0.05 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the development on causal structural 
relationship model of factors affecting transformational leadership of vocational 
college administrators in vocational education commission by using Mixed Research 
Methodology. The population of this study consisted of 2,075 vocational college 
administrators in vocational education commission. The samples were 500 respondents 
selected by Multi stage Random Sampling. The instruments used in this study were 
Model form Experts’ View Questionnaire and Confirmatory Factor Analysis and 
Relation of Theory and Empirical Data Questionnaire by the use of LISREL version 
8.80 with the serial number: LP880-SMR67-73449. 
 The findings were as follows: 
 1) Factors affecting transformational leadership of vocational college 
administrators in vocational education commission consisted of 1) administrators’ 
background; 2) administrators’ characteristic such as general and occupational 
administrators; 3) administrators’ behavior, 4) administrative ability, and 5) administrators’ 
relation such as internal and external administration. 
 2) A development on causal structural relationship model of factors affecting 
transformational leadership of vocational college administrators in vocational 
education commission by the use of Modified Delphi Techniques was found that causal 
structural relationship model of all factors affected transformational leadership of 
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vocational college administrators in vocational education commission except observation 
variable: educational qualification. 
 3) Inspection and confirmation of transformational leadership of vocational 
College administrators in vocational education commission were as follows: 
  3.1) The format of transformational leadership of vocational college 
administrators in vocational education commission was related to empirical data: x2 = 
348.97, p = .00, df = 178, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CN =303.20, RMR = 0.042, and RMSEA = 
0.045 
  3.2) Observation variables toward transformational leadership of vocational 
college administrators in vocational education commission  arranged from highest to 
lowest standard path coefficients were 1) administrators’ relation (0.34), 2) 
administrators’ characteristic (0.25), 3) administrators’ behavior (0.18), and 4) 
administrators’ background (0.18), respectively. The lowest observation variable toward 
transformational leadership of vocational college administrators in vocational education 
commission was administrative ability with standard path coefficient of 0.05. 
 
คําสําคัญ 

รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ องค�ประกอบ ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง 
 
ความสําคัญของป@ญหา 
 เนื่องดUวยรัฐธรรมนูญแห\งราชอาณาจักรไทยกําหนดใหUรัฐตUองจัดการศึกษาอบรม และ
สนับสนุนใหUเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหUเกิดความรูUคู\คุณธรรม จัดใหUมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แห\งชาติ จึงตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 ในส\วนท่ีเก่ียวขUองกับการจัดการ
อาชีวศึกษา ไดUตราไวUในมาตรา 20 ความว\า การจัดการอาชีวศึกษา การฝ�กอบรมวิชาชีพ ใหUจัดใน
สถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร\วมมือระหว\าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ เปZนไปตามกฎหมายว\าดUวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ี
เก่ียวขUอง จากขUอบัญญัติดังกล\าวและจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกUไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เก่ียวกับ
การจัดการศึกษาระดับต\างๆ ตามความในมาตรา 34 ท่ีเก่ียวขUองกับการอาชีวศึกษา ความว\า คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา มีหนUาท่ีเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ี
สอดคลUองกับความตUองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห\งชาติ และแผนการศึกษาแห\งชาติ 
การส\งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปZนเลิศทาง
วิชาชีพ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล\าวส\งผลใหUเกิดการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปZนกฎหมายท่ีกําหนดหลักการว\าดUวยการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝ�กอบรมวิชาชีพ ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และสถาน
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ประกอบการใหUมีความเปZนเอกภาพในเชิงนโยบาย และการศึกษาท่ีเปZนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือมุ\งสู\
ความเปZนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหUมีการจัดการศึกษาแบบหลากหลายตามความตUองการของทUองถ่ิน 
เป�ดโอกาสใหUจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาข้ึนเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ท่ีเนUนการปฏิบัติเพ่ือเปZนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหUสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลUองกับความ
ตUองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ และเปZนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมรวมถึง
ความสามารถในการแข\งขันของประเทศ เนUนเปZนการกระจายอํานาจ ไปสู\สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือ
สรUางความร\วมมือจากทุกฝ�ายในการประสานประโยชน�จากการใชUทรัพยากรร\วมกัน 
 ฉะนั้นเพ่ือเปZนการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล\าวผูUนําองค�การหรือผูUบริหารวิทยาลัย 
จําเปZนตUองมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหUสามารถบริหารจัดการและนําพาวิทยาลัยบรรลุ
เป�าหมายและวัตถุประสงค�ตลอดจนบริหารงานภายใตUสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงต\างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ในปgจจุบันและในอนาคตซ่ึง จอห�น ค็อตเตอร� (Kotter, 1996) กล\าวถึงบทบาทของผูUนําว\าเปZนผูU
ขับเคลื่อนหรือผลักดันในการเปลี่ยนแปลงโดยไดUเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค�การไวU 8 ข้ันตอน 
(Eight – Step Process for Learning Successful Change) ไดUแก\ 1) การเพ่ิมระดับความจําเปZนเร\งด\วน 
2) สรUางทีมผูUนําการเปลี่ยนแปลง 3) กําหนดวิสัยทัศน�ใหUชัดเจนถูกตUอง 4) สื่อสารเพ่ือหาเสียงสนับสนุน 
5) สนับสนุนใหUเกิดการลงมือทํา 6) สรUางผลงานใหUเปZนท่ีประจักษ�เบ้ืองตUนก\อน 7) มุ\งม่ันไม\ย\อทUอ     
8) รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไวUใหUคงอยู\ สอดคลUองกับการศึกษาของอนุชา กอนพ\วง (2550) ไดUศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเปZนผูUบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบว\า ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับตัวผูUบริหารสถานศึกษาโดยตรง ไดUแก\ ภูมิหลังของผูUบริหารสถานศึกษา 
คุณลักษณะส\วนบุคคลของผูUบริหารสถานศึกษา แรงจูงใจ และพฤติกรรมการนําจะมีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางอUอมต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ ส\วนการสนับสนุนภายในสถานศึกษา และ
บรรยากาศของสถานศึกษา แมUว\าจะส\งอิทธิพลต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ แต\ก็ตUองอาศัยปgจจัยท่ี
เก่ียวกับตัวผูUบริหารสถานศึกษาในขUางตUน ส\งอิทธิพลทางตรงและทางอUอมมาหา จึงมีพลังเพียงพอท่ีจะ
ส\งอิทธิพลต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ 
 นักวิชาการและนักวิจัยหลายๆ ท\าน เช\น กมลวรรณ  ชัยวินิชศิริ (2536); เกียรติกําจร กุศล 
(2543); ชาญชัย  อาจิณสมาจารย� (2540); ภารดี  อนันต�นาวี (2551); ทองอินทร�  วงศ�โสธร (2535); 
ธร  สุนทรายุทธ (2551); นพพงษ�  บุญจิตราดุลย� (2540); เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ� (2536); สุนทร  
วงศ�ไวยวรรณ (2540); Litwin & Stringer (2002) ไดUศึกษา วิจัยโดยนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว\าประกอบดUวย ภูมิหลังของผูUบริหาร คุณลักษณะของผูUบริหาร 
พฤติกรรมของผูUบริหาร ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร และปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร
ของผูUบริหาร 
 ดUวยเหตุผลดังกล\าวขUางตUน และในฐานะท่ีผูUวิจัยศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นําไปสู\การกําหนดแนวทางพัฒนาผูUบริหารวิทยาลัยในอนาคตใหUเปZน
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ผูUนําการเปลี่ยนแปลงตรงตามความตUองการและคาดหวังของสังคมและผูUท่ีมีส\วนเก่ียวขUองกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาของชาติต\อไป 
 
โจทย�วิจัย/ป@ญหาวิจัย 

1. องค�ประกอบอะไรบUางท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีลักษณะ
อย\างไร 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

การวิจัยนี้มีจุดมุ\งหมายท่ัวไป เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ี
มีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้เปZนการดําเนินการวิจัยโดยใชUระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Methodology) โดยใชUการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) และเทคนิคเดลฟายปรับปรุง 
(Modified Delphi Techniques) เพ่ือเสนอเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนต\างๆ ดังต\อไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย 
 1. การศึกษาและสํารวจขUอมูลเบ้ืองตUนเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ศึกษาสภาพปgญหา (สัมภาษณ�) เก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 ท\านตามประเภทสถานศึกษา 
 3. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบดUวย 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

166 

1. ร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) ใหU
ผูUเชี่ยวชาญจํานวน 21 ท\าน ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 รอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบดUวย 

1. ประชากร ไดUแก\ ผูU อํานวยการหรือผูUรักษาการในตําแหน\งผูU อํานวยการและรอง
ผูUอํานวยการหรือผูUท่ีทําหนUาท่ีรองผูUอํานวยการ จากจํานวนวิทยาลัย 415 แห\ง รวม 2,075 คน 

2. กลุ\มตัวอย\าง โดยการสุ\มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) และ
การสุ\มอย\างมีระบบ (Systematic Sampling) จากจํานวน 76 จังหวัด รวม 500 คน ดUวยวิธีดังนี้ 

2.1 แบ\งประชากรเปZน 5 ภาค ไดUแก\ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตUและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 ในแต\ละภาคแบ\งประชากรตามประเภทวิทยาลัย 5 ประเภท ไดUแก\ วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช\างและวิทยาลัยการอาชีพ 

2.3 เลือกวิทยาลัยแต\ละประเภทตามวิธีการสุ\มอย\างมีระบบ ดังนี้ 
1) วิทยาลัยเทคนิค (215x100)/415 = 30 วิทยาลัย 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (47x100)/415 = 11 วิทยาลัย 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (48x100)/415 = 12 วิทยาลัย 
4) วิทยาลัยการอาชีพ (142x100)/415 = 34 วิทยาลัย 
5) วิทยาลัยสารพัดช\าง (53x100)/415 = 13 วิทยาลัย 

ใชUประชากรแต\ละวิทยาลัยเปZนกลุ\มตัวอย\าง ตามจํานวนท่ีกําหนด ดังนี้ 
1. เรียงลําดับรายชื่อวิทยาลัยแต\ละประเภทท้ัง 5 ภาค  
2. สุ\มเลือกวิทยาลัยแต\ละประเภทโดยการจับลําดับชื่อวิทยาลัยแต\ละประเภท 
3. จํานวนกลุ\มตัวอย\างแต\ละประเภทจากการสุ\มแบบหลายข้ันตอนและการสุ\ม

อย\างมีระบบ ดังนี้ 
1) วิทยาลัยเทคนิค    ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน 150 คน 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  55 คน 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  60 คน 
4) วิทยาลัยการอาชีพ    ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน 170 คน 
5) วิทยาลัยสารพัดช\าง   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  65 คน 

       รวมจํานวนกลุ\มตัวอย\าง 500 คน 
3. ตัวแปรในการวิจัย แบ\งออกเปZน 2 กลุ\ม ไดUแก\ 

3.1 ตัวแปรสาเหตุ ประกอบดUวย  
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1) ตัวแปรแฝงภายนอก จํานวน 3 ตัวแปร ไดUแก\ ตัวแปรแฝงดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 
ตัวแปรแฝงดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร และตัวแปรดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร 

2) ตัวแปรแฝงภายใน จํานวน 2 ตัวแปร ไดUแก\ ตัวแปรแฝงดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร 
และตัวแปรแฝงดUานความสามารถเชิงบริหาร 

3.2 ตัวแปรผล ไดUแก\ ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เครื่องมือท่ีใชUในการวิจัย ประกอบดUวย 
4.1 แบบสัมภาษณ� เพ่ือศึกษาสภาพปgญหาเก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัยสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.2 แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ

ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques)  

4.3 แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความสอดคลUองของรูปแบบโดยใชUโปรแกรม LISREL  
5. ข้ันตอนในการสรUางเครื่องมือ 

5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง 
5.2 สรUางแบบสอบถามใหUผูUทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม และครอบคลุมประเด็น

การศึกษา 
5.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชUกับกลุ\มตัวอย\าง เพ่ือหาความเชื่อม่ันและปรับปรุง

แบบสอบถามฉบับท่ีพรUอมนําไปใชUจริง 
5.4 นําแบบสอบถามท่ีผ\านการทดลองใชU ไปเก็บขUอมูลจากผูUเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความ

เหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ และปรับปรุงขUอคําถามตามผลการวิเคราะห� 
5.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปเก็บขUอมูลเชิงประจักษ�กับกลุ\มตัวอย\างท่ีตUองการศึกษา

ต\อไป 
6. การเก็บรวบรวมขUอมูล ผูUวิจัยไดUมีหนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บขUอมูลจากมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เก็บขUอมูลจากการศึกษาวิจัยต\อผูUเก่ียวขUองท้ังหมด เพ่ือนําขUอมูลไปวิเคราะห�ต\อไป 
7. การวิเคราะห�ขUอมูล โดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห�ขUอมูล

เบ้ืองตUน และใชUโปรแกรมลิสเรล LISREL วิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สรุปไดU ดังนี้ 

1. การศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะห�เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง และศึกษา
สภาพปgญหาเก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ผลการศึกษาพบว\า องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย  1) องค�ประกอบดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 
ไดUแก\ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ในการทํางาน ทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนํา และเศรษฐานะ           
2) องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร ไดUแก\ คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะดUานวิชาชีพ                  
3) องค�ประกอบดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร ไดUแก\ ความเปZนผูUนําแบบเนUนการมีอํานาจบารมี ความเปZน
ผูUนําแบบเนUนการกํากับ ผูUนําแบบเนUนการสรUางความสัมพันธ�กับเพ่ือนร\วมงาน ผูUนําแบบนักพัฒนา และ
ผูUนําแบบเนUนการมีส\วนร\วม 4) องค�ประกอบดUานความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร ไดUแก\ การ
วิเคราะห�และวางแผน การกําหนดวิสัยทัศน�หรือพันธะกิจร\วมกัน การบริหารและการจัดการทรัพยากร 
การเสริมสรUางขวัญและกําลังใจ และการติดตามและประเมินผล 5) องค�ประกอบดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUอง
กับการบริหาร ไดUแก\ ปgจจัยภายในและปgจจัยภายนอก 

2. การสอบถามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญเพ่ือนํามาวิเคราะห�ประเมินความเหมาะสม
และความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZน
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชU
เทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified  Delphi Techniques) จํานวน 2 รอบ ซ่ึงประเด็นท่ีเกิดจากการ
วิเคราะห�คําตอบของผูUเชี่ยวชาญจํานวน 21 ท\าน โดยวิเคราะห�ค\ามัธยฐาน (Median) ค\าฐานนิยม 
(Mode) และค\าพิสัยระหว\างควอไทล� (Interquatile Range) พบว\า ร\างรูปแบบความสัมพันธ�               
เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญมีความสอดคลUองกับร\าง
รูปแบบเกือบทุกประเด็น ยกเวUน องค�ประกอบดUานภูมิหลัง เก่ียวกับวุฒิการศึกษาไม\สอดคลUองกับ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พบว\า องค�ประกอบดUานภู มิหลังของผูUบริหาร องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร 
องค�ประกอบดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร และองค�ประกอบดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร มี
ความสัมพันธ�โดยตรงและมีความสัมพันธ�กันมากกับความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส\วนองค�ประกอบดUานความสามารถเชิง
บริหารมีความสัมพันธ�นUอยกับความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัดไดUจากองค�ประกอบท่ีมีความสัมพันธ�โดยตรงและมี
ความสัมพันธ�มาก 3 องค�ประกอบ ไดUแก\ องค�ประกอบดUานการสรUางแรงบันดาลใจ องค�ประกอบดUาน
การกระตุUนทางปgญญา และองค�ประกอบดUานการคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล ส\วนองค�ประกอบ
ดUานการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�มีอิทธิพลนUอย ต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความ

เปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
วัตถุประสงค� 3 ขUอ ไดUแก\ 1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�         
เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลจากการวิเคราะห�ขUอมูลนํามาอภิปรายผลเปZนประเด็นดังต\อไปนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว\ามีความสอดคลUองกลมกลืนกับ
ขUอมูลเชิงประจักษ� ท่ีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบท่ีปรับแกUแลUว (AGFI = 0.91) ซ่ึงถือว\าเปZน
รูปแบบความสัมพันธ�โครงสรUางเชิงเสUนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติเปZนท่ีน\าเชื่อถือและยอมรับไดUอยู\ในระดับท่ีดี 
ไดUแก\ 1. องค�ประกอบดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 2. องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร 3. ดUาน
พฤติกรรมของผูUบริหาร 4. ดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร ส\วนองค�ประกอบ 5. ดUานความสามารถเชิง
บริหารของผูUบริหาร มีอิทธิพลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง  

2. ตัวแปรท่ีส\งผลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผลการวิจัยพบว\า ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (YY) ข้ึนอยู\กับ การสรUางแรงบันดาลใจ (FF) การกระตุUนทาง
ปgญญา (GG) การคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล (HH) และตัวแปรองค�ประกอบท่ีส\งผลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้ึนอยู\กับ ภูมิหลัง
ของผูUบริหาร (xx) คุณลักษณะของผูUบริหาร (aa) พฤติกรรมของผูUบริหาร (bb) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการ
บริหารของผูUบริหาร (cc) ส\วนการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�(EE) และความสามารถเชิงบริหารของ
ผูUบริหาร (dd) เปZนองค�ประกอบท่ีส\งผลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเม่ือนําองค�ประกอบต\างๆ มาเรียงลําดับค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานจากมากไปหานUอย ไดUดังนี้ 1. การสรUางแรงบันดาลใจ มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.42 
2. การกระตุUนทางปgญญา มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.39 3. การคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล 
มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.36 4. ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.34 5. คุณลักษณะของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.25 6. พฤติกรรม
ของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.18 7. ภูมิหลังของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.18 ส\วนองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดUแก\ 1. การมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�มีค\าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน = 0.30 และ 2. ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.05 

3. ตัวแปรสาเหตุท่ีส\งผลนUอยต\อรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพล
ต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คือ ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร ท้ังนี้อาจเปZนเพราะความสามารถเชิงบริหาร เปZนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ส\วนความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงเปZนเรื่องของพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลUองกับ
หลักการ แนวคิดทฤษฎีของภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย�  โตวณะบุตร (อUางถึงใน ภารดี  อนันต�นาวี, 
2551), วิโรจน�  สารรัตนะ (2542), หวน  พินธุพันธ� (2549), Smith & et al., (อUางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน�, 
2545) ท่ีว\า ความสามารถเชิงบริหาร เปZนเรื่องของศิลปะการทํางานในการทําใหUผูUปฏิบัติหรือผูUร\วมงาน
ทํางานจนเปZนผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค�และเป�าประสงค�ขององค�การ ภายใตUภารกิจท่ีไดUรับ
มอบหมายจากตUนสังกัด ภายใตUหลักการของเรื่องเวลา การแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ ทํางาน
โดยวิธีทางวิทยาศาสตร� ภายใตUการควบคุมงานโดยฝ�ายบริหาร และการจัดระเบียบการปฏิบัติภายใตU
กรอบของกฎระเบียบ ขUอบังคับหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขUอง ท้ังนี้การบริหารจัดการประกอบดUวย การ
วางแผน การจัดองค�การ การออกคําสั่ง ความร\วมมือ การประสานงานและการควบคุม การรายงานและ
งบประมาณหรือ บริหารงานภายใตUหลักการแบ\งงานกันทํา อํานาจหนUาท่ีและความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา และการอํานวยการ  

และการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ� ซ่ึงมีความสัมพันธ�นUอยต\อรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจเปZนเพราะสภาพการณ�ปgจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท้ังดUาน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณีต\างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการปฏิบัติจากประเพณี
ปฏิบัติเดิม  ฉะนั้นการท่ีผูUร\วมงานหรือผูUใตUบังคับบัญชาจะสังเกตพฤติกรรมและพยายามปฏิบัติตามผูUนํา
หรือตUองการเลียนแบบผูUนําของเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยปฏิบัติในอดีตและในปgจจุบันการท่ีผูUนํา
จะใชUอํานาจหรืออิทธิพลบังคับใหUผูUร\วมงานหรือผูUใตUบังคับบัญชาปฏิบัติตามสิ่งท่ีผูUนําสั่งทุกประการ
เหมือนในอดีตไม\ไดUทุกเรื่อง แต\ผูUนําจะตUองใชUยุทธวิธีหรือกลยุทธ�ต\างๆ ท่ีจะทําใหUผูUตามยินดีและปฏิบัติ
ตามเพ่ือนําพาองค�การบรรลุสู\วัตถุประสงค�และเป�าหมายร\วมกันสอดคลUองกับแนวคิดของ เบนนิสและ
นานัส (Bennis & Nanus, 1985), แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) เสนอว\าคุณลักษณะของ
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดUวย การสรUางบารมี หมายถึง การท่ีอํานาจในตัวของผูUนํามีผลอย\างลึกซ้ึง
ต\อผูUตาม ทําใหUผูUตามนับถือ เชื่อฟgง จงรักภักดี พรUอมอุทิศตน โดยผูUตามจะเชื่อความเชื่อของผูUนําว\า
ถูกตUอง สามารถนําความสําเร็จมาสู\กลุ\มหรือองค�การไดU ประกอบดUวยการมองการณ�ไกล มีความคิดริเริ่ม
สรUางสรรค� รับรูUถึงภารกิจท่ีตUองทํา เปZนผูUกลUาเผชิญปgญหาและสามารถแกUปgญหาความขัดแยUงอย\าง             
เปZนธรรม สามารถลดทัศนคติต\อตUานการเปลี่ยนแปลงของลูกนUอง สามารถโนUมนUาวและจูงใจผูUอ่ืน          
อย\างเหมาะสม  
 
ข#อเสนอแนะ 

1. ขUอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ

ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผูUวิจัยไดUศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเพ่ือวิเคราะห�และสังเคราะห�หลักการ
แนวคิดเปZนองค�ประกอบท่ีจะนํามาศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 5 องค�ประกอบ ไดUแก\ 1. ภูมิหลังของผูUบริหาร 
2. คุณลักษณะของผูUบริหาร 3. พฤติกรรมของผูUบริหาร 4. ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร และ         
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5. ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยท้ัง 5 องค�ประกอบ พบว\า ทุก
องค�ประกอบมีความสัมพันธ�และมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติ ฉะนั้นในการสรรหาหรือคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน\งผูUบริหารวิทยาลัย หน\วยงานตUนสังกัดควรมีการพิจารณาจากองค�ประกอบ
ต\างๆ ท่ีเก่ียวขUองเพ่ือนํามาประกอบเปZนคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหน\ง ดังต\อไปนี้ 

1.1. องค�ประกอบดUานภูมิหลัง จากผลการวิจัย พบว\า ภูมิหลังของผูUบริหารท่ีส\งผลหรือ
มีอิทธิพลสูงต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดUวย 1. ทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนํา ฉะนั้นผูUท่ี
มีหนUาท่ีหรือรับผิดชอบในการพิจารณาหรือคัดเลือกบุคลากรสายบริหารควรมีการทดสอบหรือวัด
ทัศนคติของบุคลากรท่ีตUองการเปZนผูUบริหารว\า บุคลากรเหล\านั้นมีทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนําหรือไม\ 
หรือเม่ือคัดเลือกบุคลากรใหUทําหนUาท่ีผูUบริหารควรมีการอบรมหรือพัฒนาบุคลากรใหUมีทัศนคติท่ีดีต\อ
การเปZนผูUนําก\อนบรรจุแต\งต้ังใหUทําหนUาท่ีต\อไป และ 2. เรื่องเศรษฐานะของผูUบริหาร ควรมีการ
ตรวจสอบหรือกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตUองการเขUาสู\ตําแหน\งสายบริหารว\าเปZนบุคคลท่ีมี
คุณภาพชีวิตดUานการเงินหรือครอบครัวท่ีดีหรือไม\ ท้ังนี้เนื่องจากการเปZนผูUบริหารตUองมีการปฏิสัมพันธ� 
มีการสมาคมกับบุคคลต\างๆ ท้ังในหน\วยงาน ต\างหน\วยงาน ท้ังหน\วยงานภาครัฐและหน\วยงาน
ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนทUองถ่ินซ่ึงหลายๆ วาระจําเปZนตUองใชUปgจจัยดUานการเงินเปZนสําคัญ ซ่ึงถUา
บุคลากรท่ีมีภาระหนี้สินจํานวนมากจะมีความกังวลต\อค\าใชUจ\ายและความเปZนอยู\ของครอบครัวและ
อาจเปZนเหตุนํามาซ่ึงการฉUอราษฎร�บังหลวงหรือการคอรัปชั่นในอนาคต ส\งผลกระทบต\อผูUเก่ียวขUอง
ต\างๆ ในองค�การ 

1.2 จากผลการวิจัย พบว\า ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต\างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังใน
ปgจจุบันและในอนาคต เพ่ือใหUสามารถนําพาองค�การสู\เป�าหมายหรือวัตถุประสงค� บรรลุผลสําเร็จ
อย\างมีประสิทธิภาพ ผูUวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความเปZนผูUนําของผูUบริหารวิทยาลัยต\อ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดต\อไปนี้ 

1.2.1 หน\วยงานท่ีรับผิดชอบต\อการพัฒนาผูUบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูUบริหารวิทยาลัยใหUมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เช\น 

1) หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพดUานวิชาชีพผูUบริหาร เก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ขUอบังคับ วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารวิทยาลัย   

2) หลักสูตรเสริมสรUางความสามารถดUานการบริหาร เก่ียวกับ เทคนิคการ
วิเคราะห�และวางแผนแนวใหม\ การพัฒนาวิสัยทัศน� เทคนิคการบริหารแนวใหม\ เทคนิคการนิเทศกํากับ
ติดตามและการประเมินผล   

3) หลักสูตรการพัฒนาความเปZนผูUนําสมัยใหม\  เปZนตUน 
2. ขUอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต\อไป 

2.1 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZน
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแยกตาม
ประเภทของสถานศึกษา 
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2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวชี้วัดความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบการประเมินเพ่ือคัดเลือกหรือแต\งต้ังบุคลากรใหUดํารง
ตําแหน\งสายบริหาร 

2.3 ควรมีการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาความเปZนผูUนําหรือการบริหารจัดการแนวใหม\ของ
ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

บรรณานุกรม 
กมลวรรณ  ชัยวินิชศิริ. (2536). ป@จจัยท่ีเก่ียวข#องกับผู#บริหารท่ีสัมพันธ�กับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 เอกชน. ปริญญานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
เกียรติกําจร  กุศล. (2543). รูปแบบความสัมพันธ�โครงสร#างเชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพล 
 ต อภาวะความเป!นผู#นําของคณบดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัด
 ทบวงมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.  
ชาญชัย  อาจินสมาจารย�. (2540). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย�สื่อเสริม. 
ทองอินทร�  วงศ�โสธร. (2535). ภาวะผูUนําของครูใหญ\และความจงรักภักดีของครู: กรณีของครูท่ี 
 เปZนนักศึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สุโขทัยธรรมาธิราช 5. 
 9(2), 50. 
ธร  สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ�. 
นพพงษ�  บุญจิตราดุลย�. (2540). ก#าวเข#าสู ผู#บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิชการพิมพ�. 
ภารดี  อนันต�นาวี. (2551). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุร:ี มนตรี. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ:    
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
        . (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ. (พ.ศ. 2545-2559). กรุงเทพฯ:  
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
        . (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
วิโรจน�  สารรัตนะ. (2542). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
 ทิพยวิสุทธิ์. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน�. (2545). องค�การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
สุนทร  วงศ�ไวยวรรณ. (2540). ภาวะผู#นํา: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บุ�คส�ลิงค�. 
เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ�. (2536). ภาวะผู#นํา. ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใน 
 การบริหารการศึกษา หน\วยท่ี 5-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
หวน  พินธุพันธ�. (2549). นักบริหารมืออาชีพ. นนทบุรี: พินธุพันธ�การพิมพ�. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

173 

อนุชา  กอนพ\วง. (2550). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเป!นผู#บริหาร 
มืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. ปริญญานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organization Effectiveness Through 

Transformational Leadership. Thousand Oaks: Sage. 
Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking change. New York:  

Harper & Row. 
Kotter, J. P. (1996). Leading change, Harvard Business School Press. 
Liswin, G., & Stringer, R. (2002). Leadership and Organizational Climate. Upper 

Saddle River: New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
Smith, E. W., & et al. (1961). The Education’s Encyclopedia. New York:  
 Prentice-Gakkm. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

สัมฤทธิผลการบริหารคนเก�งในองค�กรภาคอุตสาหกรรม 
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บทคัดย�อ 
 การศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาลักษณะคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม ปTจจัยพ้ืนฐานในการบริหารคนเกSงในองค�กร
ภาคอุตสาหกรรมใหVสัมฤทธิผลและเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กร ภาคอุตสาหกรรมท่ี
มีสัมฤทธิผล เปXนการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Rresearch) เก็บขVอมูล โดยการสัมภาษณ�เจาะลึกกับ
ผูVใหVขVอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีเปXนผูVบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน
และเก็บขVอมูลจากการสัมมนาเรื่อง การบริหารคนเกSง จํานวน 2 ครั้ง 
         ผลของการวิจัยพบวSา 
        1. ลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม ท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ เกSงงาน รองลงมา
คือมีความคิดดี ไหวพริบปฏิภาณดี มีความรูVพ้ืนฐานท่ีดี ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มีภาวะผูVนํา           
มีวินัย มีศีลธรรมและจริยธรรม ซ่ือสัตย� และมีความทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน   
และพบวSาคนเกSงมีความสําคัญกับระดับประสิทธิภาพงานโดยรวมขององค�กรมาก การขาดคนเกSงใน
บางตําแหนSงมีผลกระทบตSอองค�กรบVางในระยะสั้นแตSในท่ีสุดองค�กรสามารถปรับตัวโดยการหาคนเกSง
ใหมSมาทดแทน 
       2. ปTจจัยท่ีอิทธิพลตSอสัมฤทธิผลของการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด
คือ ภาวะผูVนําของผูVบริหาร รองลงมา คือ การมีหนSวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และการมีระบบการ
บริหารงานจัดการท่ีดี การมีนโยบายท่ีชัดเจน การพัฒนาคนเกSง ระบบคSาจVางคSาตอบแทนท่ียุติธรรม
เหมาะสมกับความรูV ความสามารถ การจัดสวัสดิการท่ีดีซ่ึงดูแลรวมไปถึงครอบครัว การมีโอกาส
กVาวหนVาเติบโตในการทํางาน การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร ปรัชญาองค�กร การสรVางความ
ผูกพันกับองค�กร และการสรVางคนเกSงจากคนภายในองค�กร  
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      3. รูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมใหVสัมฤทธิผล ประกอบดVวย             
การใหVงานท่ีทVาทาย การใหVโอกาส การใหVสมาชิกภาพในองค�กร การมีสSวนรSวมในองค�กร การไดVรับการ
ยอมรับและการมีความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the achievements of   
talented personnel management in the industrial sector, (2) to study characteristics  
of talented personnel, (3) to study the fundamental principles of managing talented  
personnel and (4) to develop an achievement model for the management of 
talented personnel in  the industrial sector. Qualitative research methodology was 
applied, collecting data by structured in-depth-interviews with 15 key informants with 
achievements in talented personnel management in the industrial sector and from 
two seminars on talented personnel management. 
        Findings were as follows: 
 1. The most important characteristics of talented personnel in the industrial 
sector is excellence at work. Characteristics of secondary importance are, consecutively 
in order of importance, better ideas, shrewdness, good educational background, 
diligence, patience, responsibility, leadership, discipline, morals and ethics, honesty 
and ambition for advancement in the organization. Moreover, the talented personnel 
are critical to the overall achievement of many organization. The lack of talented 
personnel effects the organization in the short term, although the organization may 
eventually replace them or develop new talent. 
 2. The factors that most affects talented personnel management in the 
industrial sector is managerial leadership. Factors of secondary importance are 
directly supportive division, good corporate governance, clear policy, talented 
personnel development, suitable compensations, welfare for personnel and their 
families, opportunity for advancement, corporate good image, philosophy, corporate 
obligation and talented personnel development from within.   
 3. According to the model for talented personnel management in the 
industrial sector, achievement of effectively managing talented personnel are  
challenging work, opportunity to grow, organizational membership, organizational 
participation, organizational acceptance and a sense of belonging.  
 
คําสําคัญ:  
 สัมฤทธิผล  การบริหาร  คนเกSง  องค�กรภาคอุตสาหกรรม    
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ความสําคัญของป5ญหา 
 การเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกท่ีรวดเร็วซับซVอน ทําใหVประเทศท่ัวโลกตVองปรับตัว
เพ่ือใหVสามารถรับมือไดV รวมท้ังในระดับองค�กรดVวยเชSนกัน โดยการปรับองค�กรใหVประสบความสําเร็จ
นั้น ปTจจัยสําคัญข้ึนอยูSกับบุคลากรในองค�กร เพราะทรัพยากรมนุษย� คือ แกนหลักในการสรVางทุน 
กําไรและขาดทุนขององค�กร (บุญทัน  ดอกไธสง, 2551) ดังนั้น องค�กรตVองเนVนใชVคนเปXนศูนย�กลางใน
การสรVางและพัฒนา พยายามนําเอาความรูV ความสามารถและศักยภาพท่ีซSอนเรVนของแตSละคน
ออกมาใชVประโยชน�ใหVสูงสุด เพ่ือเปXนปTจจัยไปสูSการเพ่ิมขีดความสามารถองค�กรใหVเติบโต สรVางผล
กําไร นําไปสูSความม่ังค่ัง และความผาสุกของทุกคน นอกจากนั้น แนวคิดความเชื่อท่ีวSา คนเกSงใน
องค�กรจะชSวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานโดยรวมขององค�กร  เปXนผูVนําองค�กร เปXนผูVสรVางโอกาสทางธุรกิจ   
ผูVคิดคVนสรVางสรรค�กลยุทธ�และนวัตกรรมใหมS ๆ จนองค�กรสามารถชิงความไดVเปรียบในการแขSงขัน          
อยูSรอดไดVอยSางม่ันคง จึงเปXนผลทําใหVองค�กรตVองตระหนักและใหVความสําคัญกับการจัดการคนเกSง            
ในองค�กร มากข้ึนกวSาท่ีเปXนอยูS  ซ่ึงมีองค�กรชั้นนําในประเทศไทยไดVมีการนําระบบการบริหารคนเกSง
มาใชVในการบริหารจนทําใหVองค�กรขับเคลื่อนไปขVางหนVา บรรลุเปtาหมายหลักองค�กรในท่ีสุด 
 ดังนั้น ผูVวิจัยจึงมีความสนใจวSาในองค�กรภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะ          
ท่ีหลากหลาย จะมีการกําหนดลักษณะของคนเกSงไวVอยSางไร ตลอดท้ังมีปTจจัยท่ีมีอิทธิพลตSอสัมฤทธิผล
การบริหารคนเกSงและรูปแบบการบริหารคนเกSงท่ีเหมาะสมเปXนอยSางไร โดยเปXนการศึกษาเชิง                 
รัฐประศาสนศาสตร� เพ่ือบูรณาการรSวมกันเปXนองค�ความรูVใหมSใหVสามารถนําไปปรับใชVใหVสอดคลVอง
เหมาะสมไดV อันจะสSงผลใหVองค�กรมีการพัฒนา เติบโตแข็งแกรSงม่ันคงตSอไป 
 
โจทย�วิจัย/ป5ญหาการวิจัย 
 1. ลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมเปXนอยSางไร  
 2. ปTจจัยท่ีสSงผลใหVเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบVาง 
 3. รูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัมฤทธิผลมีการพัฒนาหรือไมS
อยSางไร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 2. เพ่ือศึกษาปTจจัยท่ีสSงผลใหVเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม 
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปXนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 
 1. การศึกษาขVอมูลเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ� รายงานวิจัยและขVอมูล
จากอินเตอร�เน็ต ซ่ึงเปXนขVอมูลระดับทุติยภูมิเพ่ือทบทวนองค�ความรูVท่ีเก่ียวขVอง  
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 2. การสัมภาษณ�เชิงลึกในประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวขVอง ดVวยการใชVคําถามแบบก่ึงโครงสรVาง
(Semi-Structured In-Depth-Interview) สําหรับสัมภาษณ�เจาะลึกกับผูVใหVขVอมูลหลัก (Key Informants) 
ซ่ึงเปXนผูVบริหาร ผูVปฏิบัติงานในสายงานทรัพยากรมนุษย�และผูVทรงคุณวุฒิรวมจํานวน 15 ทSาน  
 3.  เขVารSวมสัมมนาเรื่อง การบริหารคนเกSง ซ่ึงมีการอภิปรายรSวมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห�
วิจารณ�พรVอมแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือโตVแยVง  เรียนรูVและหาขVอสรุปท่ีเหมาะสมรSวมกัน 
 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
   ผูVวิจัยไดVเลือกใชVเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขVอมูลคือ แบบสัมภาษณ�เจาะลึก
แบบก่ึงโครงสรVาง (Semi-Structured In-Depth-Interview) การเตรียมแบบสัมภาษณ�ท่ียังไมSสมบูรณ� 
มีเพียงหัวขVอหรือประเด็นสัมภาษณ�การสัมภาษณ�เพ่ือใหVเกิดความยืดหยุSนและเปwดกวVางและการสัมมนา
เพ่ือรับฟTงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูVเขVารSวมสัมมนาในหัวขVอท่ีศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขVอมูล 
 1. เก็บรวบรวมขVอมูลจากการศึกษาคVนควVาจากแหลSงขVอมูลตSาง ๆ เพ่ือรวบรวมขVอมูลในระดับ
ทุติยภูมิ เพ่ือนํามาเปXนแนวทางศึกษาวิจัยวิเคราะห�และประมวลผลการวิจัย 
 2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสSงใหVกับกลุSมผูVใหVขVอมูลหลักจํานวน 15 ทSาน ท่ีเปXน
ผูVบริหารคนเกSงในภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือขอเขVาสัมภาษณ�เชิงลึกดVวยตนเองและทํา
การจดบันทึกและบันทึกเสียงโดยขออนุญาตจากผูVใหVสัมภาษณ�เพ่ือนํามาประมวลขVอมูล สรุปและ
อภิปรายผล โดยเก็บรวบรวมขVอมูลระหวSางวันท่ี 11 มิถุนายน 2552 ถึง วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 
 3. เก็บรวบรวมขVอมูลจากการสัมมนา หัวขVอการบริหารคนเกSง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 
เรื่อง การบริหารคนเกSงและแผนสืบทอดตําแหนSงเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2552 มีผูVเขVาสัมมนาจํานวน 
28 คน และครั้งท่ี 2 หัวขVอมอง HR 2020 ผSานเล็นส�ซีอีโอ: สุดยอดกลยุทธ� ดึงดูดและรักษาพนักงาน
ดาวเดSนโดยซีอีโอ เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 ท่ีสถาบันศศินทร� มีผูVเขVารSวมสัมมนาประมาณ 200 คน 
 วิธีวิเคราะห�ขVอมูล 
 ผูVศึกษาไดVกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวVเปXนแนวทางและเม่ือทําการศึกษา หลังจากเก็บ
ขVอมูลท้ังจากการสัมภาษณ�เจาะลึกและเขVารSวมสัมมนา 2 ครั้งแลVว นําขVอมูลท่ีไดVมาประมวลเปXนระบบ 
แลVววิเคราะห�ขVอมูลตามแนวทางการวิจัยคุณภาพ พรรณนาความเชิงอุปนัย ในฐานะคนในเหตุการณ� 
เพ่ือหาขVอสรุปท่ีเปXนขVอคVนพบและท่ีเปXนประโยชน�ในการปรับปรุงการบริหารคนเกSงในภาคเอกชนใหV
สัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึนตSอไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขVอมูลเอกสารพบวSา ความหมายของคนเกSง แบSงไดVเปXน 2 มิติ มิติท่ี 1 คนเกSง
คือบุคคลท่ีมีพรสวรรค�ติดตัวมาแตSกําเนิดและมีคุณลักษณะท่ีพิเศษโดดเดSนเหนือคนอ่ืน หากมีโอกาส
ทํางานจะแสดงความสามารถไดVอยSางมีประสิทธิภาพและยิ่งไดVรับการสSงเสริมพัฒนาจะเรียนรูVและมี
ทักษะเพ่ิมข้ึนไดVรวดเร็ว โดยสอดคลVองกับแนวคิดของแฮนเฟรร�ด จอน, มิเชล และ อเสลรอด 
(Handfield-Jones, Michaels, &  Axelrod, 2001) ซ่ึงเห็นวSาคนเกSง เปXนบุคลากรท่ีมีพรสวรรค�
ภายในบุคคลซ่ึงเปXนคุณลักษณะสSวนบุคคลและแรงขับภายในทําใหVเรียนรูVและพัฒนาไดVเร็ว สSวนในมิติ
ท่ี 2 คนเกSงไมSจําเปXนตVองมีพรสวรรค�ดVานความสามารถท่ีติดตัวมาแตSกําเนิด แตSหากมีคุณลักษณะท่ี
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ครบถVวนเม่ือเขVาสูSกระบวนการพัฒนาจะทําใหVเรียนรูVและมีพัฒนาการเร็ว ซ่ึงสอดคลVองกับแนวคิดของ
แลนซ� และโดโรธี (Lance & Dorohty, 2004) ซ่ึงเห็นวSาคนเกSงคือ คนท่ีมีผลงานดีเลิศศักยภาพสูง มี
ผลงานโดดเดSนเกินกวSาคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวVและสามารถจูงใจใหVผูVอ่ืนแสดงผลงานไดVดี
เลิศและเปXนแมSแบบของผูVประสบความสําเร็จในการทํางาน  
 สSวนความหมายการบริหารคนเกSง  (Definition of Talented Personnel Management) 
แบSงเปXน 2 มิติคือ มิติท่ี 1 การบริหารคนเกSงเปXนหนึ่งในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย� โดย            
สอดคลVองกับวิสัยทัศน�และคSานิยมองค�กร และชวีเวอร� (Schweyer, 2004) เห็นวSาเปXนกระบวนการ 
ท่ีตVองดําเนินการใหVครบวงจร โดยวางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารคนกลุSมนี้ไวVลSวงหนVาอยSางเปXนระบบ          
สSวนมิติท่ี 2 เห็นวSาเปXนเครื่องมือท่ีนําพาองค�กรไปสูSความสําเร็จ โดยชาติชาย  ณ เชียงใหมS (2549) 
เห็นสอดคลVองวSา การบริหารคนเกSงเปXนเรื่องของการปรับองค�กรเพ่ือใหVเขVากับเง่ือนไขท้ังภายนอกและ
ภายในองค�กรเพ่ือความเติบโตยั่งยืนในวันขVางหนVา  
 สSวนวัตถุประสงค�การนําระบบบริหารคนเกSงมาใชV แบSงเปXนมิติท่ี 1 ดVานองค�กรเพ่ือมีคนเกSง
เพียงพอใชVงานจนประสิทธิภาพองค�กรสูงข้ึน สามารถจูงใจใหVปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใชVประโยชน�
ไดVเต็มท่ีมีการพัฒนาองค�ความรูVอยSางตSอเนื่อง มิติท่ี 2 ดVานบุคคล เพ่ือใหVคนเกSงมีโอกาสพัฒนาตนเอง
จนมีความพรVอมแสดงศักยภาพไดVเต็มท่ีไดVรับคSาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีโอกาสกVาวหนVาเติบโตเปXนท่ี
ยอมรับ มิติท่ี3 ดVานระบบเพ่ือใหVมีเครื่องมือการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สSวนกระบวนการบริหารคนเกSงโดยท่ัวไปนั้น มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  
 1. การวิเคราะห�ความจําเปXน เพ่ือตรวจสอบปTญหาองค�กรวSามีสาเหตุจากอะไร และคนเกSง
จะชSวยแกVปTญหาไดVหรือไมS โดยมีการวิเคราะห�ถึงผลลัพธ�ท่ีจะไดVรับจากการมีหรือไมSมีคนเกSง  
 2. การวิเคราะห�และระบุคนเกSงรSวมกันวSาองค�กรตVองการคนเกSงมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ
อยSางไรเพ่ือกําหนดเกณฑ�ประเมินและมาตรฐานชี้วัดวSาใครเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3. แหลSงท่ีมาของคนเกSง เม่ือทราบคุณลักษณะและคุณสมบัติแลVวตVองพิจารณาตSอวSาบุคคล
เชSนวSานั้นจะสรรหาจากแหลSงใดใหVรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยผSานเครื่องมือใด   
 4. การกลั่นกรองและคัดเลือก โดยรSวมกันกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน และผSานการระดม
สมอง โดยตVองชี้แจง ตรวจสอบไดVและเปXนท่ียอมรับของทุกฝ�าย เพ่ือใหVไดVคนตรงตามท่ีตVองการ 
 5. การพัฒนาคนเกSง โดยกําหนดเปtาหมาย รูปแบบและแนวทางใหVสอดคลVองกับเปtาหมาย
องค�การและกําหนดชัดเจนวSาจะพัฒนาแตSละคนดVานใดอยSางไร โดยควรศึกษาดVวยวSาคนเกSงแตSละคน
มีความคาดหวังและมีความตVองการพัฒนาจากองค�กรอยSางไรดVวย 
 6. การบริหารผลงาน เพ่ือสSงเสริมใหVมีสมรรถนะศักยภาพสูงข้ึน อยูSในเกณฑ�มาตรฐานท่ีต้ัง
ไวVและมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนอยSางตSอเนื่อง ตลอดท้ังมีคSานิยมและมีพฤติกรรมตามท่ีตVองการ   
 7. การรักษาบุคลากร เพ่ือใหVอยูSทํางานอยSางยาวนาน โดยมุSงสรVางขวัญกําลังใจท่ีดี สรVาง
แรงจูงใจใหVเกิดความมุSงม่ันในการทํางานและมุSงพัฒนาตนเองใหVมีความรูV ความสามารถท่ีสูงข้ึน  

 สSวนผลจากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกจากกลุSมผูVใหVขVอมูลสําคัญและผลสรุป
จากการสัมมนานั้น ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
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 ลักษณะของคนเกSงในภาคอุตสาหกรรม   
 1. เปXนคนเกSงงาน โดยมีความรูV ความสามารถในงานตามหนVาท่ีรับผิดชอบเปXนอยSางดีและ 
มีผลปฏิบัติงานโดดเดSนเหนือกวSาคนอ่ืนในตําแหนSงหนVาท่ีเดียวกัน    
 2. เปXนคนเกSงคิด สติปTญญาดี มีไหวพริบปฏิภาณดี วิสัยทัศน�ดี คิดเปXน ชอบเสนอแนะ
แนวทางท่ีดีในการทํางาน   
 3. มีพ้ืนฐานความรูVท่ีดีในสถาบันการศึกษา เพราะจะสามารถคิดและวิเคราะห�อยSางเปXน
ระบบ   ตลอดท้ังสามารถนําความรูVพ้ืนฐานมาปรับใชVใหVเปXนประโยชน�ตSอการทํางานไดVดีกวSา   
 4. มีความซ่ือสัตย� ขยัน อดทน เพราะความซ่ือสัตย�ทําใหVเปXนท่ีไวVวางใจ สSวนการขยันอดทน
ไมSยSอทVอตSอปTญหาอุปสรรค จะทําใหVมุSงม่ันต้ังใจทํางานจนบรรลุเปtาหมายงานท่ีตั้งไวV      
 5. มีมนุษยสัมพันธ� คลSองตัวประสานงานเกSง เพราะจะทําใหVทํางานไดVอยSางราบรื่น ไดVรับ
ความรSวมมือจากบุคคล  หนSวยงานท่ีเก่ียวขVองจนทํางานจนบรรลุเปtาหมายงานท่ีตั้งไวV 
 6. การเปXนคนเกSงและคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ มีความรอบรูVท่ีหลากหลาย  
ใฝ�เรียนรูVอยูSตลอด การมีวินัย ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบเปXนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีรองลงมาของคนเกSง    
 7. การเปXนผูVนํา,มีสํานึกความรับผิดชอบสูง เปXนท่ียอมรับ พูดเปXน ถSายทอดโนVมนVาวเปXน 
นําเสนอเปXนเขVากับวัฒนธรรมและระบบองค�กร มีความทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ี           
สSวนความจงรักภักดีตSอองค�กร เปXนลักษณะลําดับสุดทVาย 
 ปTจจัยและองค�ประกอบในการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผล ประกอบไปดVวย 
 1. ภาวะผูVนํา เพราะหากผูVบริหารระดับสูงสนับสนุนจะเกิดความสําเร็จยั่งยืนข้ึน รวมท้ัง
ผูVนําตVองสรVางคนเกSงและทําตัวเปXนแบบอยSางท่ีดีดVวย 
 2. การมีวิสัยทัศน�  นโยบาย  ภารกิจ และวัตถุประสงค�องค�กรท่ีชัดเจน ในการบริหารคน
เกSง  โดยตVองวิเคราะห�องค�กรเพ่ือจําแนกตําแหนSงงานและเตรียมคนทดแทน  
 3. ระบบคSาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถและสวัสดิการท่ีดี ดูแลถึงครอบครัว    
โดยตVองดูแลใหVดีกวSาคนอ่ืนเม่ือเทียบกับคSาตอบแทนในองค�กรอ่ืนและมีการใหVรางวัล  
 4. บุคลากรทุกคนในองค�กรคือ เจVาของหรือผูVบริหารระดับสูง ผูVบังคับบัญชา เพ่ือนรSวมงาน
และฝ�ายบุคคลตSางมีความสําคัญในระบบบริหารคนเกSง โดยหนSวยงาน HR มีบทบาทสําคัญท่ีสุด 
รองลงมาคือ หัวหนVางานตVนสังกัดซ่ึงตVองเปXนท่ีปรึกษาหรือเปXนพ่ีเลี้ยงใหVกับคนเกSง 
 5. การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีใหVเกิดข้ึนกับ โดยเนVนใหVความสําคัญสรVางแบรนด�นายจVาง  
 6. การมอบหมายงานท่ีทVาทายใหVทํา โดยใหVพิจารณาความตVองการแลVวจัดใหVเหมาะสม 
 7. การใหVการยอมรับ ยกยSองชื่นชม เพราะคนเกSงตVองการความสําคัญ มองเห็นคุณคSาของ
ตนและการใหVการยอมรับจากคนรอบขVาง 
 8. การสรVางคนเกSงจากคนภายใน เพ่ือใหVโอกาสและสรVางขวัญกําลังใจใหVพนักงาน 
 9. วัฒนธรรมและคSานิยมองค�กร โดยจัดกิจกรรมใหVสอดคลVอง เปXนไปตามความตVองการ 

 10. การสรVางความผูกพันกับองค�กรโดยการใหVใจซ่ึงมีผลใหVผูกพันรักองค�กรอยูSรSวมงาน 
 11. การใหVโอกาสคนเกSง ท้ังโอกาสพัฒนา แสดงความสามารถ ความกVาวหนVาและดVานอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหVคนเกSงสามารถพัฒนาตนเองไดVอยSางเต็มท่ี 
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 12. กระบวนการสรรหาท่ียุติธรรม ซ่ึงใหVโอกาสกับทุกคนหากมีความสามารถ  และดูแล
เทSาเทียมกันไมSมีการเลือกปฏิบัติ โดยตVองสรรหาอยSางโปรSงใสเพ่ือใหVไดVการยอมรับและเชื่อถือ 

 13. การบริหารงานท่ีมีบรรทัดฐานเดียวกันและมีการนําเครื่องมือ ระบบการจัดการ
สมัยใหมSเขVามาใชVในองค�กร  

 14. การใหVความสําคัญกับคนเกSง เพ่ือใหVคนเกSงรูVสึกภาคภูมิใจ เชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน
และรูVสึกวSาไดVรับการดูแลและใหVเกียรติเปXนอยSางดีท้ังจากผูVบริหาร เพ่ือนรSวมงานและองค�กร       

 15. การพัฒนาคนเกSง ดVวยวิธีใหVทุนการศึกษา การฝ�กอบรม การดูงาน การใหVงานท่ีทVาทาย  
การฝ�กฝนท่ีเขVมขVนกวSา การนําแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศจากองค�กรอ่ืนมาปรับใชV  เปXนตVน 
 รูปแบบการบริหารคนเกSงท่ีสัมฤทธิผลในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 1. งานท่ีทVาทาย เพ่ือเปwดโอกาสใหVแสดงความรูVความสามารถหรือศักยภาพ โดยแจVง
เปtาหมายและผลลัพธ�ท่ีตVองการสSวนวิธีปฏิบัตินั้นเปwดโอกาสใหVคิดเอง โดยมีหัวหนVางานคอยแนะนําใหV
คําปรึกษาและประเมินผลใหVขVอมูลยVอนกลับ มีการยกยSอง ชมเชยหรือใหVรางวัลเพ่ือใหVภาคภูมิใจใน
ผลงานและคุณคSาของตน  จนเกิดกระตือรือลVนมุSงม่ัน ทุSมเททํางานพิสูจน�ตนเอง   
 2. โอกาสในความกVาวหนVา ซ่ึงไมSยึดติดกับอายุงาน แตSยึดหลักความสามารถเปXนหลัก 
สSงผลใหVไดVรับคSาจVางคSาตอบแทนท่ีดีข้ึนมีความม่ันคงในงาน โดยรSวมกําหนดเปtาหมายและเปwดโอกาส
ใหVกําหนดแนวทาง รางวัล และการลงโทษจากผลลัพธ�การทํางานไดVเองรวมท้ังแจVงใหVทราบถึงเสVนทาง
เติบโต เง่ือนไขท่ีจะไดVรับหากทํางานสําเร็จไดVตามเปtาหมายในแตSละข้ัน   
 3. การเปXนสมาชิกในองค�กร โดยทุกคนตVองรSวมมือกันสรVางความรูVสึกใหVเกิดข้ึน โดยสรVาง
วัฒนธรรมองค�กรท่ีดีเพ่ือหลSอหลอมคนในองค�กร ใหVเขVาใจกฎกติกาในการอยูSรSวมกันและซึมซับจนเกิด
ความจงรักภักดีผูกพันตVองการอยูSทํางานอยSางเต็มท่ีใหVกับองค�กรในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 
 4. การมีสSวนรSวมในองค�กร ทําใหVคนเกSงภูมิใจท่ีมีความสําคัญเปXนวิธีพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง               
อีกท้ังทําใหVทราบถึงแนวคิด  ความคาดหวัง ความตVองการ ลดชSองวSางการสื่อสาร ขจัดปTญหาความ
ขัดแยVงรวมท้ังสามารถประเมิน ปรับวิธีสนองตอบไดVทันทSวงทีและทําใหVการบริหารมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนจากการระดมความคิดซ่ึงนําไปสูSการตัดสินใจท่ีลดความผิดพลาดใหVนVอยลงไดV    
 5. การไดVรับการยอมรับ จะทําใหVคนเกSงมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน  เพราะจะทําใหV
รูVสึกมีคุณคSา โดยบุคคลสําคัญคือ หัวหนVางานท่ีตVองยกยSองชมเชยในโอกาสอันสมควร บังคับบัญชา
อยSางยุติธรรม มีโอกาสรับมอบหมายงานท่ีทVาทาย 
 6. ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร เปXนความรูVสึกท่ีสSงผลตSอพฤติกรรมในเชิงบวก ทําใหV
เกิดรSวมมือ ทุSมเททํางานอยSางเต็มท่ี อีกท้ังชSวยดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน�เสมือนตนเปXนเจVาของ
กิจการ นอกจากนั้น ยังสSงผลใหVเกิดความผูกพันและอยากเปXนสSวนหนึ่งขององค�กรตลอดไป  
 7. ความม่ันคงในชีวิต โดยตVองสรVางความเชื่อม่ันใหVเกิดข้ึนผSานระบบและกลไกบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังองค�กรตVองมีผูVนําท่ีมีความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือสรVางความม่ันใจเชื่อใจจากคนเกSง       
จนทุSมใจกายทํางานอยSางเต็มท่ีใหVกับองค�กรอยSางยาวนานตSอไป    
 จากผลการวิจัยสามารถสังเคราะห�ตัวแบบการบริหารคนเกSงท่ีมีประสิทธิภาพไดVตัว
แบบ COMPASS (เข็มทิศ) ท่ีจะนําพาการบริหารคนเกSงใหVประสบความสําเร็จประกอบดVวย 
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 1. C Challenge ความทVาทายในงาน 
 2. O Opportunities โอกาสความกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน 
 3. M Membership การเปXนสมาชิกในองค�กรและครอบครัว 
 4. P Participation การมีสSวนรSวมในองค�กร 
 5. A Acceptance การไดVรับการยอมรับในความรูVความสามารถ 
 6. S Sense of  belonging     ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร 
 7. S Security ความม่ันคงในชีวิต 
 
อภิปรายผล 
 ลักษณะของคนเกSงท่ีคVนพบจากการศึกษา    
 1. ตVองเกSงงาน เพราะหากมีความรูV  ความสามารถในหนVาท่ีรับผิดชอบท่ีดีจะทําใหV
ปฏิบัติงานไดVดี มีผลงานโดดเดSนเหนือคนอ่ืน โดยเกSงงานดูไดVจากผลประเมินซ่ึงมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน
และเกSงงานทําใหVทําไดVหลายหนVาท่ีและหากไดVรับมอบหมายงานใหมSจะเรียนรูVปรับตัวไดVเร็ว      
 2. ตVองเกSงคิดเพราะการมีสติปTญญาไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความคิดริเริ่มสรVางสรรค� คิดใน
เชิงบวกจะแสดงถึงศักยภาพ ทําใหVเกิดการยอมรับ สามารถเสนอความคิดท่ีเปXนประโยชน� มีพฤติกรรม
เชิงบวก ซ่ึงองค�กรตVองปลูกฝTงแนวคิดท่ีดี  เพ่ือใหVงานสําเร็จมุSงสูSเปtาหมายหลักเดียวกัน 
 3. มีพ้ืนฐานความรูVท่ีดีในสถาบันการศึกษา เพราะจะทําใหVคิด วิเคราะห�อยSางเปXนระบบไดV
ดี ประยุกต�ใชVในงานไดVดี เรียนรูVทํางานเปXนทีม มีแนวคิด ทัศนคติท่ีดีซ่ึงเปXนขVอไดVเปรียบ 
 4. มีความซ่ือสัตย� ขยัน อดทน เพราะความอดทน อดกลั้นทําใหVพรVอมเผชิญ รับมือกับ
ปTญหาในทุกสภาวะการณ�เพ่ือพิสูจน�ตนเอง นอกจากนั้น  ความซ่ือสัตย�ยังเปXนคุณธรรมประจําตัวท่ีทํา
ใหVความประพฤติดี เกิดการยอมรับและไวVเนื้อเชื่อใจใหVมีโอกาสทํางานท่ีสําคัญ     
 5. มีมนุษยสัมพันธ� คลSองตัว ประสานงานเกSง เพราะไมSสามารถทํางานคนเดียวใหVสําเร็จไดV
ตVองรSวมมือกันทํางานเปXนทีมเพ่ือใหVประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหVงานสําเร็จตามเปtาหมาย   
 6. เปXนคนเกSงและคนดี มีศีลธรรม จริยธรรมเพราะบุคลิกลักษณะนี้จะสSงผลใหVมีแนวคิด 
จิตสํานึกความรับผิดชอบท่ีดี สามารถแยกแยะชั่วดีไดVมีพฤติกรรมการทํางานในเชิงบวก   
 7. มีความรอบรูVท่ีหลากหลาย ใฝ�เรียนรูVอยูSตลอด เปXนผลใหVการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ   
มีการตรวจสอบและประเมินจุดเดSน จุดดVอยและจุดท่ีตVองปรับปรุงพัฒนาใหVดีข้ึน      
 8. มีวินัยและรักษาวินัย ปฏิบัติถูกตVองตามกฎระเบียบ เคารพกฎกติกาจะทําใหVมีการ
ทํางานมีแบบแผน รูVจักขอบเขตและข้ันตอนงานท่ีกําหนด เปXนแบบอยSางท่ีดี ทําใหVเกิดการยอมรับ 
 9. ความสามารถเปXนท่ียอมรับ มีความเปXนผูVนํา มีจิตสํานึกความรับผิดชอบสูง พูดเปXน
ถSายทอดเปXน โนVมนVาวเปXน นําเสนอเปXนและขายเปXนท้ังนี้เพราะจะทําใหVผลงานท่ีออกมาโดดเดSนและ
เปXนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในองค�กร   
 10. ทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน เพราะทําใหVต่ืนตัวใสSใจกระตือรือรVน
ทํางาน รับรูVความรูVใหมSเพ่ือพัฒนาตนเอง งาน หนSวยงานและองค�กรอยูSเสมอ      
 11. จงรักภักดีตSอองค�กรและเขVากับวัฒนธรรมและระบบองค�กรไดVดี เพราะหากมี
ความรูVสึกผูกพัน จงรักภักดีตSอองค�กร จะทํางานอยSางมีความสุข ในงานท่ีทํา และรักองค�กร   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

183 

 ปTจจัยท่ีอิทธิพลตSอการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผลในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 1. ภาวะผูVนําของผูVบริหารระดับสูง เพราะมีผลทําใหVระบบบริหารคนเกSงชัดเจนดVาน
นโยบาย มีประสิทธิภาพ มีความตSอเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธะสัญญาซ่ึงจะมีผลใหVคนเกSง
เชื่อม่ัน ศรัทธาและไมSลาออก  มีความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานดีไปดVวย    
 2. การมีวิสัยทัศน� นโยบาย ภารกิจ และวัตถุประสงค�ขององค�กรท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพราะ
นโยบายท่ีชัดเจนจะสรVางความเชื่อม่ันใหVเกิดข้ึนท้ังองค�กร เปXนทิศทางใหVทุกคนกVาวเดินไปอยSางมี
เปtาหมายเพ่ือไปสูSความสําเร็จรSวมกัน    
 3. ระบบคSาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถและสวัสดิการท่ีดี ท่ีดูแลครอบคลุมไป
ถึงครอบครัว และเม่ือคนเกSงแสดงผลงานเปXนท่ีประจักษ� ตVองใหVรางวัล ปรับคSาจVางตามความสามารถ   
ทําใหVคนเกSงพึงพอใจในการทํางาน  
 4. ทุกคนในองค�กรสําคัญตSอสัมฤทธิผลการบริหารคนเกSง เพราะทุกข้ันตอน ทุกคนตSางมี
บทบาทหนVาท่ีความรับผิดชอบในแตSละกิจกรรมมากนVอยกันไป 
 5. การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีใหVเกิดข้ึนกับองค�กร เพราะมีผลตSอความรูVสึกท่ีดีจากคนใน
องค�กรหรือบุคคลภายนอก ท่ีจะมีความเชื่อม่ันและสรVางความนSาสนใจท่ีเขVารSวมงานดVวย อีกท้ังทําใหV
พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค�กรอยากอยูSทํางานตลอดไป  
 6. การมอบหมายงานท่ีทVาทายใหVทํา เพราะคนเกSงจะม่ันใจในความรูV ความสามารถของ
ตนเองสูง   ดังนั้น จึงชอบงานท่ีทVาทายและงานท่ีเปwดโอกาสใหVแสดงความสามารถของตนเอง  
 7. การใหVการยอมรับ การยกยSองชื่นชม เปXนปTจจัยท่ีมีผลตSอการรักษาคนเกSงเพราะถือเปXน
แรงจูงใจและผลักดันใหVทุSมเททํางาน อีกท้ังสามารถตอบสนองตามความตVองการคนเกSงไดV 
 8. การสรVางคนเกSงจากคนภายในองค�กร เปXนปTจจัยท่ีมีผลตSอการรักษาคนเกSงเพราะ
สามารถสรVางขวัญกําลังใจและคนภายในไมSตVองปรับตัวใหมS ทํางานไดVเลยซ่ึงถือเปXนขVอไดVเปรียบ  
 9. วัฒนธรรมและคSานิยมองค�กร เพราะหากมีความเชื่อและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจะ
สSงผลใหVประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน จนขับเคลื่อนองค�กรใหVสําเร็จตามเปtาหมายไดVในท่ีสุด   
 10. การสรVางความผูกพันกับองค�กร เพราะจะสSงผลใหVพึงพอใจทํางานดVวยความมุSงม่ัน             
เอาใจใสS ผลงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปXนคนมีวินัย เปXนตัวอยSางท่ีดี เปXนท่ียอมรับของทุกคน  
 11. ใหVโอกาสพัฒนาตนเอง ท้ังนี้เพราะคนเกSงมีความปรารถนาอยSางแรงกลVาท่ีจะทํางานใหV
ดีท่ีสุด ดังนั้น การพัฒนาตนเองจึงเปXนสิ่งท่ีสนองตอบความไดVตรงตามเปtาหมายทําใหVพึงพอใจ   
 12. การใหVโอกาสหรือเวทีเพ่ือแสดงความสามารถ มีผลใหVคนเกSงพัฒนาตนเองไดVอยSาง
เต็มท่ี มีความพึงพอใจและกระตุVนใหVแสดงความรูV ความสามารถออกมาอยSางเต็มท่ีและเปXนสSวนหนึ่ง
ในการรักษาพนักงานใหVผูกพันและยึดม่ันใหVคนเกSงอยูSกับองค�กร 
 13. กระบวนการสรรหาท่ีใหVโอกาสกับทุกคน เทSาเทียมกันไมSเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหVเกิด
ความรูVสึกดVานบวกตSอองค�กร สรVางแรงจูงใจใหVมุSงม่ันทํางาน เกิดความเสมอภาคและสามัคคีในหมูS
คณะโดยมีเกณฑ�สรรหาท่ีชัดเจน ตรวจสอบไดVและผSานกระบวนการมีสSวนรSวมเพ่ือการยอมรับ   
 14. การบริหารงานท่ีมีมาตรฐานและนําเครื่องมือการจัดการสมัยใหมSเขVามาใชV เม่ือ
สภาพการณ�เปลี่ยนไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานใหVเหมาะสมดีข้ึน 
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 15. การมีระบบรักษาคนเกSง รวมท้ังกลไกและมาตรการท่ีดีเพ่ือกระตุVนสSงเสริม ท้ังดVาน
คSาจVาง และสวัสดิการท่ีครอบคลุมถึงครอบครัว สภาพแวดลVอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยท่ีดี    
ประเมินผลงานอยSางยุติธรรม แรงงานสัมพันธ�ท่ีดี  มอบหมายภารกิจท่ีชัดเจน   
 16. การดูแลเรื่องโอกาสกVาวหนVา เพราะทุกคนตSางตVองหวังความกVาวหนVา โดยหากคนเกSง
เห็นโอกาสกVาวหนVาในอาชีพท่ีชัดเจน จะจูงใจและรักษาใหVเกิดความรูVสึกอยากอยูSทํางานตลอดไป 
 17. การสSงไปศึกษาดูงาน เปXนวิธีการพัฒนาคนเกSงท่ีดีท่ีสุด เพราะเปXนวิธีท่ีสะดวก งSาย
และลงทุนนVอยท่ีสุด  ท้ังนี้เพ่ือสSงเสริมและสนับสนุนใหVไดVพัฒนาความรูV ความสามารถ ทักษะและ
ศักยภาพอยSางตSอเนื่องจะทําใหVคนเกSง พรVอมเติบโตและรับผิดชอบในงานยากและซับซVอนข้ึน   
 18. ความทVาทายในงาน เปXนปTจจัยในการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผลดีท่ีสุด เพราะคนเกSง
มีคุณลักษณะท่ีไมSหยุดยั้งการพัฒนาศักยภาพ กระตือรือรVนอยูSเสมอ รักในงานท่ีทํา มีความคิดเปXนของ
ตนเอง มุSงม่ันรับผิดชอบสูง มีวิสัยทัศน�ท่ีมุSงความสําเร็จอยSางสูง ตVองการอิสระในการคิดและปฏิบัติ     
รวมท้ังความไวVวางใจ ดังนั้น ความทVาทายจึงเปXนปTจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด  
 
ข<อเสนอแนะ 
 ขVอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ 
 ทุกกระทรวง ทบวง กรม ควรต้ังหนSวยงานรับผิดชอบในการบริหารคนเกSงโดยตรง เพ่ือใหV
การบริหารเปXนรูปธรรมและบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึน เปXนแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศและศูนย�องค�ความรูV มีการ
จัดทําแผนการศึกษาแหSงชาติกําหนดใหVบริหารคนเกSงใหVมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใหVสอดคลVองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ กําหนดยุทธศาสตร�ประชาสัมพันธ�และรณรงค�ใหVสังคมมี
ทัศนคติและคSานิยมท่ีดี ยกยSองชมเชยคนเกSง จัดทํานโยบายเสริมสรVางสุขภาวะและความม่ันคง
ครอบครัว เพ่ือเปXนฐานสังคมสSงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจ วิเคราะห�
ขVอมูลคนเกSงเพ่ือวางแผนใชVประโยชน�เพ่ือการพัฒนาประเทศ สรVางคนเกSงอยSางตSอเนื่อง ต้ังกองทุน
จัดสรรเงินใหVกับคนเกSงท่ีไดVรางวัลระดับประเทศเพ่ือสรVางขวัญกําลังใจ ผลักดันใหVภาคสื่อสารมวลชนมี
รายการคนเกSงเพ่ือสSงเสริมความสําคัญ เปXนตัวอยSาง เปXนแรงบันดาลใจและทVายสุดคือ ภาคประชา
สังคมตVองชSวยกันเผยแพรSแนวคิดการบริหารคนเกSง จนเกิดการนําไปใชVเพ่ือเกิดองค�ความรูV ท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน       
 ขVอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 องค�กรควรกําหนดภารกิจท่ีชัดเจนในการจัดการคนเกSง เพราะคนเกSงเปXนตัวชี้วัด
ความสําเร็จและเปXนฐานสําคัญในการสรVางความไดVเปรียบในการแขSงขันขององค�กรและตVองสรVางใหV
ทุกคนเชื่อม่ันวSา คนเกSงจะชSวยทําใหVองค�กรม่ันคงแข็งแกรSงและตVองสรVางคนเกSงไวVรองรับในตําแหนSงท่ี
สําคัญ เพราะการขาดคนเกSงมีผลกระทบตSองานมากและท่ีสําคัญผูVบริหารควรเปwดกวVางทางความคิด 
ปรับบทบาทหนVาท่ีและนําเครื่องมือการจัดการสมัยใหมSเขVามาใชVพัฒนาองค�กรและกําหนดเกณฑ�
ประเมินเพ่ือจําแนกคนเกSงใหVเห็นเดSนชัด มีการกําหนดระบบ กลไกและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษา
คนเกSง สSวนการสSงไปดูงาน ใหVทุนเรียนตSอและฝ�กอบรมเปXนวิธีพัฒนาท่ีดีท่ีสุด โดยรูปแบบการบริหาร
คนเกSงท่ีสัมฤทธิผล ไดVแกS การจัดงานท่ีทVาทาย โอกาสกVาวหนVาในงาน ความรูVสึกเปXนสมาชิกในองค�กร 
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การมีสSวนรSวมในองค�กร การไดVรับการยอมรับในความรูVความสามารถ ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งของ
องค�กรและความม่ันคงในชีวิต 
 ขVอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตSอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารคนเกSงระหวSางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหV
ทราบความแตกตSางหรือเหมือนกันในประเด็นใดบVาง ท่ีมีผลตSอสัมฤทธิผลการบริหารคนเกSงในองค�กร
ภาคอุตสาหกรรม 
 2. ควรศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของลักษณะของคนเกSงนอกจากเกSงงานและเกSงคน  
เกSงคิดแลVว ควรตVองมีลักษณะเปXนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมดVวยหรือไมS อีกท้ังคนเกSงท่ีมีลักษณะ
ดังกลSาวจะเปXนปTจจัยตSอความสําเร็จขององค�กรหรือไมSอยSางไร 
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การจัดส3งต+นฉบับ  จัดส3งต+นฉบับพร+อมแผ3นดิสก�เก็ต จํานวน 1 ชุด มายังฝmาย วารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 
เลขท่ี 1 หมู3 20 ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ+างอิง Download Template บทความใน 

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

บทความทุกเรื่องได+รับการตรวจความถูกต+องทางวิชาการ โดยผู+ทรงคุณวุฒิทรรศนะและข+อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� มิใช3เป0นทรรศนะและความคิดของผู+จัดทํา
จึงมิใช3ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� กองบรรณาธิการ
ไม3สงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแต3ให+อ+างอิงแหล3งท่ีมา 



 

 
 

                             ช่ือเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว�น 1 บรรทัด 

                  ช่ือเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว�น 1 บรรทัด  
 

ช่ือ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย�ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และช่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาร&วมภาษาไทย3 
ช่ือ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย�ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ช่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาร&วมภาษาอังกฤษ3 

 

เว�น 1 บรรทัด 
1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ช่ือสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ช่ือสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ช่ือสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว�น 1 บรรทัด 
 
เว�น 1 บรรทัด 

บทคัดย�อ 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
คําสําคัญ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
ความสําคัญของป$ญหา 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข�ม

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ0ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16 เข�ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 น้ิว 

   มรว.บ. 14 
  11101010 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
�.� นิ�ว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข�ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย0วิจัย/ป$ญหาวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค0การวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 
 
ข?อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว�น 1 บรรทัด 

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

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข�ม

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข�ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข�ม

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 
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หมายเหตุ 
                1. คําสําคัญคือ คําท่ีอยู&ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ�/ภาคนิพนธ� ซ่ึงเปLนคําท่ีใช�ในการสืบค�น
ข�อมูล (ไม&ใช&นิยามศัพท�เฉพาะ) 

 
ตัวอย�าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข�าราชการท่ีมีต&อการทํางาน 
คําสําคัญได�แก&  ความพึงพอใจ การทํางาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให�บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร�มาร�เก็ตของ 

   ห�างสรรพสินค�า 
คําสําคัญได�แก& คุณภาพการให�บริการ 

      

2. วิธีดําเนินการวิจัย ได�แก& ประชากร กลุ&มตัวอย&าง วิธีการสุ&มกลุ&มตัวอย&าง เครื่องมือท่ี
ใช�ในการเก็บข�อมูล และวิธีการวิเคราะห�ข�อมูล 

3. บรรณานุกรม ให�เขียนเฉพาะท่ีกล&าวถึงในบทความท่ีส&งเท&านั้น 
4. จํานวนหน�าของเนื้อหาของบทความท่ีส&งไม&เกิน 12 หน�า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ�าเปLนอาจารย�ในหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยู&ไม&ต�องใส&หมายเลข 

และอาจารย�อยู&ในหลักสูตรเดียวกันให�ใช�ตัวเลขเดียวกัน ส&วนถ�าอาจารย�ไม&ได�อยู&ในหลักสูตรเดียวกัน
ให�ใช�ตัวเลขต&างกัน 

รูปแบบบรรณานุกรม 
1. หนังสือ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการประเมิน 
   คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ�ดวง. (2541). ข�าวกล�องและรําข�าว-อาหารปiองกันโรค. วารสารอุตสาหกรรม   

เกษตร. 9(2), 38-41. 
ณรงค�  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ�, และพิชัย  วิชัยดิษฐ�. (2539). คุณสมบัติของชุดดินท่ีจัดต้ัง                                  
          ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช�ระโยชน�ท่ีดิน. เอกสารวิชาการ                           
          กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ0. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 
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3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ0 
จีรพร สร�อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาป$จจัยท่ีเก่ียวข?องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

นพวรรณ  ธีรพันธ�เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมด?านการอนุรักษ0
ส่ิงแวดล?อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล�อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด&นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค?าเกษตรและอาหารแห�งชาติ (มกอช.) ข?าวหอมมะลิ

ไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ�ข�าวของกลุ&มเกษตรกร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห�องเพทาย โรงแรมแกรนด�รอยัล พลาซ&า อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ0ข?าวไทยสู�การแปรรูป. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ครั้งท่ี 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข�าวไทยทิศทางใหม&สู&อุตสาหกรรม วันท่ี 4 
กุมภาพันธ� พ.ศ. 2537 (หน�า 5-17). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 

 
5. ส่ิงพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0 
ไมตรี  อินทร�ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู?คณิตศาสตร0 ในโรงเรียน

 โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร0. สืบค�นจาก  
          http//:22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf  
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from 

http://www.in.architextruez.net  
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รายละเอียดในการส�งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ0ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข?อ ดงัน้ี 

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย&อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย&อ) 
  3. คําสําคัญ  
  4. ความสําคัญของป�ญหา 
  5. โจทย�วิจัย/ป�ญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค�การวิจัย 
  7. วิธีดําเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข�อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ท่ีสําคัญ ๆ ด�วย  
13. ความยาวไม&เกิน 12 หน�า 
 
หมายเหตุ  :  

การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ� ให�ผู�ส&งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ต้ังระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ต้ังระยะขอบล&าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ต้ังระยะขอบด�านซ�าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ต้ังระยะขอบด�านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามท่ีกําหนดในแบบฟอร�ม) 
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ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0  ในพระบรมราชูปถัมภ0 

ประกาศรับผลงานวิจัย 

นักวิจัยส&งต�นฉบับมายัง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาคัดเลือก 
แจ�งนักวิจัย 

แก�ไข 

ส&งต�นฉบับให� 
ผู�ทรงคุณวุฒิอ&านประเมินงานวิจัย 

ส&งกลับนักวิจัย 
แก�ไข 

ผู�ทรงคุณวุฒิอ&านและประเมินงานวิจัย 
ส&งต�นฉบับพร�อมคําประเมิน 

ผ&าน 

ไม&ผ&าน 

ผ&าน 

ไม&ผ&าน 

 

ดําเนินการเผยแพร&ในวารสาร 

 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 


