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บทบรรณาธิการ    
 

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 นี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ เพ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

 เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจ านวน 18 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จ านวน 18 โดยทุก
บทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
  
         

                 กองบรรณาธิการ 
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การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 2) ผู้บริหารการศึกษา 17 คน  3)  ผู้บริหารสถานศึกษา  
123 คน เครื่องมือที่ใช้ใน   การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    
ค่ามัธยฐาน  ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test   
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ขั้น คือขั้นที่  1  
การวางแผน การนิเทศ  ขั้นที่ 2 การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการ
นิเทศ  ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ส่วนประกอบทั้ง  4  ขั้น  มีความถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่
ในระดับมาก  มีความเหมาะสมกับสภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก  และมีความเป็นไปได้
ภายใต้ศักยภาพความพร้อมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study  was  to propose guidelines of supportive internal 
supervision in schools under Pranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 2.The example groups were divided into 3 groups ; 1) 5 acadermic experts, 2) 17 
educational  administrators, and 3)123 school administrators. The reserch instrument 
was a questionnaire.The data were statistically analyzed by median Inter guartile range 
means, standard  deviations  and t-test. 
         The results showed that the guidelines of supportive internal in schools 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 
4 steps as follows :  1)Planning of supervision, 2)managing personnel and materials for 
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Supervision,  3)  implementation of supervision,  and 4)  evaluation of supervision.            
All four steps were correct and suitable for the state of Phranakhon Si Ayutthaya 
provinic and possible for the readiness of schools. 
 
ค าส าคัญ 

การนิเทศภายในสถานศึกษา แนวทางการนิเทศ การนิเทศเชิงสนับสนุน การวางแผนการ
นิเทศ การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศการประเมินผล
การนิเทศ   

ความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การปรับปรุง
การเรียนการสอนในห้องเรียนนับได้ว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปอย่างแท้จริง การนิเทศการศึกษา        
ก็เป็นกระบวนการส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประกัน
คุณภาพในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    
การสอนได้ปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สุทธนู  ศรีไสย์, 2545)  
 งานนิเทศเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา 
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพต่างก็ต้องมีการนิเทศเป็นหลักในการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษา  
การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของ
การศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ประสบการณ์  ทักษะต่าง ๆ ในการนิเทศการสนับสนุนสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ขวัญ ก าลังใจและการสนับสนุนจากผู้นิเทศและ
ผู้บริหารเช่นกัน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546)  
 การนิเทศถือเป็นศาสตร์และศิลป์ กระบวนการนิเทศที่ถือว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะกระบวนการ
นิเทศนี้เป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ว่า
เป็นศิลป์ก็เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธี และมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การติดต่อ
ประสานงานการจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการศึกษา การนิเทศยังเป็นรูปแบบของ
การจัดการศึกษาที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคลเป็นลักษณะรูปแบบประชาธิปไตย เพราะการ
นิเทศใช้หลักการของประชาธิปไตยมาด าเนินการ ได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกัน การประชุม
ปรึกษาหารือกัน การให้ความร่วมมือและการประสานงานการร่วมมือแก้ปัญหา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  2546) 
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการแล้ว การจัดให้มีการนิเทศการศึกษาก็
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการศึกษาจะเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส  ไชยมี (2546) ; วิเชียร  ขระณีย์ (2547)  และกมล  โกมุทธพงษ์ 
(2547) ศึกษาพบว่า การพัฒนาการนิเทศท าให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ ที่สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ครูมีการเตรียมความ
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พร้อมเพ่ือสอนและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัด การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นสมกับที่เป็นครูมือ
อาชีพ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการของ  ผู้นิเทศที่มุ่งจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนใน
สถานศึกษา โดยมุ่งพฤติกรรมครูที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) 
 จากการศึกษารูปแบบการนิเทศ พบว่า มีรูปแบบที่มีความหลากหลาย ซึ่งในส่วนการน าเสนอ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการของการด าเนินงานนิเทศการศึกษา 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้น คือ การวางแผนการนิเทศ  การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ซึ่งแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนมี
ประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นรวมทั้งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
 ซึ่งการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนิเทศของ
สถานศึกษา การรายงานทางด้านการนิเทศของสถานศึกษาส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้น สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่เห็น
ว่าควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงจ าเป็นต้องท าการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมและสอดรับกับการ
บริหารของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, 2555) 
 จากสภาพปัญหาดังได้กล่าวแสดงให้เห็นว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
อย่างยิ่งในการเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและเป็นจุดส าคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้ความส าคัญ และให้มีการด าเนินงานไปพร้อม
กับกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังว่าการน าเสนอ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเป็นมาตรการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดให้สูงขึ้น จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือให้ได้
แนวทางมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ส าหรับการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และเป็นรูปแบบในการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
              การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งในการเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาและเป็นจุดส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุงให้ความส าคัญ และให้มีการด าเนินงานไปพร้อมกับกระบวนการบริหารและกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังว่า การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเป็น
มาตรการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้น จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง 
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การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือให้ได้แนวทางมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร 
ส าหรับการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และ
เป็นรูปแบบในการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
               1. เพ่ือสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
               2. เ พ่ือศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการนิ เทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
               3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
       1.1 การเตรียมการ 
  1.1.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการของการนิเทศภายในและการนิเทศเชิงสนับสนุน โดย
การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา แนวคิด หลักการ องค์ประกอบที่ส าคัญของการ
นิเทศภายใน การนิเทศเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาและการน าการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนไปใช้ใน
สถานศึกษา 
  1.1.2 สังเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการและกิจกรรมของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยมาเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 1 เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแนวทาง 
 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             1.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติคือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 
  1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์                
ศิลป์จารุ, 2549) 
       1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็น แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง และแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
       1.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
       1.4.1 ผู้วิจัยน าร่างแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
              1.4.2 น ามาปรับปรุงเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ที่สมบูรณ์ 
  1.4.3 น าแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
  1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแสดงความคิดเห็นว่า  “เห็นด้วย”   “ไม่แน่ใจ”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย”  
และข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม โดยการน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้ด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ด าเนินการด้วยตนเองทั้งขั้นตอนการแจกแบบสอบถามและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
       1.6 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
               1.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
                      1.6.1.1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ที่รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
เนื้อหา 
                      1.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาซึ่ง
สามารถสอบวัดค่าได้ด้วยวิธีการแจงนับจากแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ น  หาค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง  ( IOC)  วิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล ได้ ค่ า ดั ชนี คว ามสอดคล้ อ งอยู่                      
ระหว่าง 0.60 – 1.00 
  
2. ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
       2.1 การเตรียมการ 
              2.1.1 ผู้วิจัยน าผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา 
โครงสร้าง และรูปแบบจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
   2.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ไปให้ผู้บริหารการศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
       2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และเขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  รวมทั้งศึกษานิเทศก์   
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,   
2549) 
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  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษากับบริบทในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความ
คิดเห็นตามระดับความเหมาะสมในแบบสอบถามฉบับที่ 2  เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน พิจารณาว่าแนวทางระบุในข้อค าถามนั้นมีความ
เหมาะสมจะเป็นแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา โดยก าหนดระดับความคิดเห็น
เป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,  2536)   
  2.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
   2.4.1 ผู้วิจัยน าร่างแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มาก าหนดเป็นประเด็นค าถาม  
   2.4.2 น าร่างแบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
         2.4.3 น าร่างแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่
สมบูรณ์ 
    2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง 
การนิ เทศภายในเชิ งสนับสนุนในสถานศึกษา ว่ ามีความเหมาะสมกับบริบทของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการตอบกลับมาทั้งสิ้น 
17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
  2.6 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
              2.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
                   2.6.1.1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความเรียบร้อย
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
                       2.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล  
              2.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  น าข้อมูลแบบสอบถามฉบับที่  2 มาวิเคราะห์ เพ่ือการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง     
ควอไทล์ เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน  ใน
สถานศึกษา คือ มัธยฐาน มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 2.00 ถือว่าเป็น
รายการที่เหมาะสม   
  
3. ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
        3.1 การเตรียมการ 
        3.1.1 ผู้วิจัยน าผลจากขั้น 2 ที่มีความเหมาะสม มาจัดท าเป็นร่างแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาตาม
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ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับขอบเขตของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ใน
สถานศึกษามาใช้ภายใต้บริบทศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ 
        3.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
        3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 166 คน 
        3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 123 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  2549) 
       3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิด
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พิจารณาว่าแนวทางที่ระบุในข้อค าถามนั้นมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด โดยก าหนดระดับความคิดเห็นเป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2540)    
            3.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
        3.4.1 จัดท าร่างแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการนิ เทศภายใน                
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 3 ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามเนื้อหา 
       3.4.2 น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30  คน ทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยค านวณค่า
ความเชื่อมั่น จากสูตร KR - 20 ของคู เดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson - 20) (อ้างถึงใน         
ประภาพรรณ  เส็งวงศ,์ 2550)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  .93 
        3.4.3 จัดท าแบบสอบถาม ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
        3.4.4 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พิจารณาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการ     
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับการตอบกลับมา
ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                 
       3.6 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
              3.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
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                            3.6.1.1 น าแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ 
                       3.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลมาด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ  t-test  
                3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
                    น าข้อมูลแบบสอบถามฉบับที่ 3 มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ในการพิจารณาความ
เป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจาก  
กลุ่มตัวอย่าง เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงประชากรทั้งหมดจึงท าการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยด้วย t-test โดยก าหนดค่าที่เป็นเชิงสมมุติฐานไว้ว่า แนวทางใดที่มีค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.50 ขึ้น
ไป ถือว่ารายการนั้นเป็นไปได้และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง การทดสอบได้ตั้งระดับความมีนัยส าคัญ
ไว้ที่  .05 วางแนวทางและการก าหนดประเด็นในการศึกษาและสร้างเป็นกรอบความคิดแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุน ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
  ขั้นที่ 2 การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
  จากผลการสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการ  ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าดัชนี   ความ
สอดคล้อง ซึ่งอยู่ในระหว่าง 0.60 - 1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา มีความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้างและหลักวิชา ทั้ง 4 ขั้น 
 
ตารางที ่1  ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความเหมาะสมในภาพรวมของ 
           แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของผู้บริหารการศึกษา    
 

แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน 
ในสถานศึกษา 

ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์

แปลผล 

1.  การวางแผนการนเิทศ 4.50 1.10 เหมาะสมมาก 
2.  การจัดหาบคุลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการนิเทศ 4.70 0.80 เหมาะสมมาก 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การประเมินผลการนิเทศ                                                                                                                       

4.80 
4.60 

0.80 
0.80 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุนในสถานศึกษา  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  1)  การวางแผน
การนิเทศ   2)  การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ  3)  การปฏิบัติการนิเทศ และ          
4)  การประเมินผลการนิเทศ   
  ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ที่
สามารถน าไปทดลองใช้ในขั้นต่อไปได้ โดยคะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 
3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 2.00) ในแต่ละข้ัน และในภาพรวม 

ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเป็นไปได้ในภาพรวมแต่ละส่วนของ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test 

 
แนวทางการนิเทศภายในเชิง

สนับสนุนในสถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t sig แปลผล 

1.   การวางแผนการนิเทศ 
2.  การจัดหาบุคลากรและวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การประเมินผลการนิเทศ 

4.42 
4.54 
4.51 
4.61 

 

0.60 
0.54 
0.50 
0.51 

 

9.38 
10.87 
10.81 
12.51 

 

.00 

.00 

.00 

.00 
 

เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 

 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุนในสถานศึกษา  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  1)  การวางแผน
การนิเทศ 2)  การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ และ 4) การ
ประเมินผลการนิเทศ   
  ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความเป็นไปได้ ที่ระดับความมี
นัยส าคัญ .05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) 

อภิปรายผล 
 แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมีความ
เหมาะสมระหว่างแนวทางกับบริบท และมีความเป็นไปได้ภายใต้ขอบเขตของการน าแนวทางการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุน ไปใช้ภายใต้บริบท ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ของสถานศึกษาทั้ง 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพ่ือให้มีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และแนวทางการเพ่ิมคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม
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จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการท างานในเชิงรุก เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เป็น
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมโดส์ (อ้างถึงในสุริยะ  
เลิศวัฒนะพงษ์ชัย, 2546) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในองค์การ เรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อย ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 1) ภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อความส าเร็จของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา แทบทุกองค์การที่ประสบความส าเร็จเกิดจากการทุ่มเทผลักดันของผู้บริหารระดับสูง  
2) การมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ความส าเร็จของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา คือ 
ความต้องการของลูกค้า การประเมินมุมมองของลูกค้าต่อระดับคุณภาพขององค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุด 3) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หลังจากทราบความต้องการของลูกค้าแล้วน าข้อมูลที่ได้มาก าหนด
เป้าหมายเชิงกลุยทธ์ขององค์การและใช้คุณภาพในกระบวนการโดยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House 
of Quality) ขึ้นมา 4) ทรัพยากรบุคคล ส าคัญต่อการประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา คือ บุคคลที่คัดสรรมาร่วมทีมงาน เป็นวิธีการที่จะท าให้ทีมงานนี้
ประสบความส าเร็จ เริ่มต้นจากการร่วมกันก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจก่อน แล้วจึงด าเนินการสนับสนุนโครงการด้วยทรัพยากรที่ต้องการ รวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 5) มาตรวัดความส าเร็จของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน มาจาก
กระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มาตรวัดต่าง ๆ จึงมีความส าคัญทั้งในด้านความแปรปรวนและ
ประสิทธิผลอันเกิดจากกระบวนการนั้น ๆ 6) วัฒนธรรมในองค์การ ในการน าแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุน  มาใช้ในองค์การ ท าให้มีโอกาสประเมิน และทบทวนวัฒนธรรมองค์การ 7) การสื่อสารใน
องค์การ ในการน าซิกซ์ ซิกม่า มาใช้ในองค์การอาจมีปัญหาด้านความเข้าใจ ผู้น าในองค์การจึง
จ าเป็นต้องท าให้ทั่วทั้งองค์การ พูดจาแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเดียวกัน มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ผู้น าที่แท้จริงจะต้องป้อนวิสัยทัศน์ให้กับผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้เขาเชื่อมั่น 
มุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการ จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ   
 ส่วนที่ 2 การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีหน้าที่ สร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ วางแผน ก าหนดนโยบาย 
พัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบและติดตามผลงานโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
จัดหางบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการ
บริหาร ลงมือท าโครงการและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของโครงการต่าง ๆ 3) หัวหน้างานมีหน้าที่ สื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้แก่ทีมงาน จัดเตรียมเรื่องขออนุมัติส าหรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ และ
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 4) ทีมงานการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุน  มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินงาน เผยแพร่ความรู้และ
กระตุ้นให้บุคลากรท างานและมีความรับผิดชอบต่อการท างาน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ลุล่วงเป็น  อย่างดี มีความเป็นไปได้  
 ส่วนที ่3 การปฏิบัติการนิเทศ 
 ระยะที่ 1 การตัดสินใจ มีความเป็นไปได้ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ควรอบรมให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งบุคลากรที่เป็นทีมหลักก่อน 2) ต่อจากนั้นสถานศึกษาจึงจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา
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ตัดสินใจน าการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ไปปฏิบัติงาน 3) สถานศึกษาก าหนดนโยบาย และความ
รับผิดชอบ 4) จัดตั้งงบประมาณ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน  
 ระยะที่ 2  การเตรียมความพร้อม มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือสถานศึกษาได้ท าการ
ตัดสินใจแล้ว จะมีการเตรียมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในทุกระดับ โดยการ
ฝึกอบรม 
 ระยะที่ 3 การคัดเลือกโอกาสพัฒนา มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เพราะว่าการคัดเลือกโอกาส
พัฒนา ต้องมีการก าหนดขอบเขตของปัญหา (D : Define) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
และรวบรวมปัญหาของสถานศึกษาในการที่จะด าเนินการ 
 ระยะที่ 4  การทบทวนผลการด าเนินการและปรับปรุงระบบ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของการนิเทศภายใน 
เชิงสนับสนุน ในสถานศึกษา คือ มุ่งเน้นการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการที่สามารถสร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศ เกิดข้อบกพร่องหรือความสูญเสียน้อยที่สุด จะเป็นการค้นหาปัญหาหลักหรือปัญหาเรื้อรัง
ขององค์การ โดยหาสาเหตุที่แท้จริงและก าจัดต้นตอของปัญหาเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างถาวร
และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันเสมอ สอดคล้องกับการก าหนดเป็นมาตรฐานของการท างาน นอกจากนี้ยัง
ได้เพ่ิมเติมการขยายผลงานการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
 ผู้รับการนิเทศน าผลจากการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงที่ส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพของงาน ผลสัมฤทธิ์เผยแพร่แก่
สาธารณชนตามความเหมาะสม รับฟังข้อคิดเห็นหรือปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยอมรับ
ความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข 
     
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรน าผลการวิจัยนี้ไปสู่นโยบาย เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัด น าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 ควรมีการชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวทางประยุกต์ใช้แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา             
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่า ความส าคัญของแนวทางการประยุกต์ใช้           
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา โดยมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการ 
และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้        
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาโดย
ด าเนินการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยด าเนินการตามคู่มือ      
แนวทางการด าเนินงาน และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรได้มีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้แนวทางการนิ เทศภายในเชิงสนับสนุนใน

สถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในด้านต่าง ๆ   ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ 

    2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง/ปฏิบัติการ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการน าแนวทาง       
การประยุกต์ใช้แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านนาเลิง อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้          
แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบ าไก่วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 

 
THE DEVELOPMENT OF TEACHING TECHNIQUE BY  INTEGRATING DAVIE’S 

INSTRUCTION MODEL AND COOPERATIVE LEARNING MODEL FOR  RABUMKAI 
SONG WHILST’S LEARNING ACHIVEMENT IN TRADITIONAL THAI MUSIC AND DANCE  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร า
ประกอบการแสดงชุดระบ าไก่วิชาดนตรีนาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ Static Group Comparison Design เปรียบเทียบ
ระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 86 คน 
กลุ่มทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 28 คนกลุ่มควบคุมคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการแสดง
ระบ าไก่ แบบประเมินทักษะการร้องเพลง แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ และ แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเปรียบเทียบ Independent  Samples  t - test 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รูปแบบการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบการแสดงชุดระบ าไก่วิชาดนตรีนาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t=1.84, 
Sig=  0.07)   

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to develope teaching technique by 
integrating davie’s instruction model and cooperative learning model and compare 
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student’s learning achievement for Rabumkai song whilst in traditional Thai music and 
dance.  

Static Group Comparison Design was used to collect data from control group 
and experimental group in primary 5. There are eighty-six people. The experimental 
group are students primary 5/1.There are twenty-eight people.The control group are 
student in primary 5/2.There are twenty-nine people. The research instruments were 
integrating davie’s instruction model and cooperative learning model lesson plans, 
Assessment of knowledge about show Rabumkai song, assessment of skill for sing, 
assessment of skill for words dance and assessment of practical skills. Data were 
analyzed by frequency, Mean, Standard Deviation, and Independent Sample t-test  

The results of this research revealed that the achievements of students 
between experimental group and control group, teaching technique by integrating 
davie’s instruction model and cooperative learning model, showed no significant 
different at the .05  level. ( t = 1.84, Sig =  0.07)   

 
ค าส าคัญ  
             ทักษะปฏิบัติเดวีส์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ศิลปะและดนตรี เป็นกิจกรรมที่สร้างสุนทรียภาพให้มนุษย์มาตั้ งแต่สมัยโบราณ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
เริ่มมีการสร้างชุมชนไทย และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นรูปแบบที่สามารถระบุลักษณะการ
แสดงได้อย่างชัดเจน ในสมัยกรุงสุโขทัยตามข้อความในประชุมจารึก ภาคที่ 1 หลักที่ 8 ที่ว่า “ย่อม
เรียงขันหมากขันพลูบูชาพิลม ระบ า ร า เต้น เล่นทุกฉัน” (กรมศิลปากร, 2546) ทุกชาติทุกภาษาต่าง
มีศิลปวัฒนธรรม ที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจ าชาติตน และเป็นมรดกทางสังคมที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์มีการสืบทอดต่อๆกันไป ในบรรดาศิลปะที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติไทย “นาฏศิลป์”
นับว่าเป็นศิลปะที่มีความเด่นชัดที่สุด นาฏศิลป์ หรือศิลปะที่แสดงออกทางลีลาการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิด
จากการปรุงแต่งกิริยาท่าทางธรรมชาติของมนุษย์ โดยการน ากิริยาท่าทางเหล่านั้นมาดัดแปลงให้อ่อน
ช้อยสวยงามวิจิตรพิสดารกว่าท่าธรรมดา มีความสอดคล้องกันกับเพลงดนตรี และการขับร้อง มุ่งให้ร า
ได้อย่างงดงาม โดยอาศัยหลักส าคัญในความงามของศิลปะซึ่งเป็นการแสดงจากการใช้มือ แขน ขา 
เท้า ล าตัว ใบหน้า ศีรษะมาบูรณาการด้วยกระบวนการท่าร าเพ่ือสื่อความหมายซึ่งเรียกว่าท่าร า ผู้ชม
ได้รับความบันเทิงเพลิดเพลินไปกับลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามและยังถือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่จะอธิบาย
เรื่องราวใดๆได้ โดยวิธีการที่นุ่มนวลและแนบเนียนจนเป็นที่กล่าวกันว่านาฏศิลป์นั้นเป็น 
“ภาษาสากล” สามารถเห็นด้วยตาเข้าใจได้ทันทีทันใด (เรณู โกสินานนท์, 2544) นอกจากนี้นาฏศิลป์
ไทยถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ส าคัญยิ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอันอ่อนช้อย
งดงามบ่งบอกถึงความประณีตรักสวยรักงามแฝงด้วยจินตนาการ และศิลปะอันละเอียดอ่อนของคน
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ไทยแสดงถึงความเป็นอารยธรรมอันรุ่งเรือง และความมั่นคงของชาติที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
กาล (วรสรวง  สุทธิสวรรค์, 2541) 
  ความส าคัญของนาฏศิลป์นอกจากมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และ
แสดงออกถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์ยังมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ได้เรียนรู้เพราะการเรียน
นาฏศิลป์เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว และท่าทางต่างๆของนาฏศิลป์ไทยมี
ท่วงทีคล้ายท่าฤาษีดัดตน จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมี
บุคลิกภาพที่ดี (จารุณี ลิมปนานนท์, 2539)  นอกจากนี้นาฏศิลป์ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้าง
นักเรียนให้มีวินัยในตนเอง รู้จักระเบียบวินัยในการแสดงออกร่วมกับผู้อ่ืน มีสมาธิ มีความพยายาม
อดทนในการฝึกซ้อม มีความรับผิดชอบต่อผลงาน รู้จักความไพเราะของเสียงเพลง และการแสดง
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ใช้เวลาว่างไปในทาง
ที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ที่ส าคัญคือท าให้เด็กรู้คุณค่าของดนตรี  
และนาฏศิลป์ รู้คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ และเข้าใจศิลปะของชาติ (อรวรรณ 
บรรจงศิลป์ และอาภรณ์  มนตรีศาสตร์, 2527) 
 ปัจจุบันการเรียนนาฏศิลป์ และการปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียน
โดยเฉพาะความเข้าใจท่าร าของนาฏยศัพท์ ซึ่งส่งผลต่อการน าไปสู่การปฏิบัติท่าร าอย่างถูกต้อง และ
สวยงาม ท าให้ผู้เรียนปฏิบัติท่าร าไม่ได้ โดยเฉพาะนักเรียนชาย ผนวกกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่ เข้ามาอย่างรวดเร็ ว ท าให้นักเรียนได้รับวัฒนธรรมที่มีความสนุกสนานมีรูปแบบที่
หลากหลาย ท าให้การเรียนรู้ทางนาฏศิลป์น้อยลง เมื่อวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา พบว่า เนื้อหาความรู้ และเวลาในการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยเพราะการเรียนสาระ
ศิลปะ ประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พ้ืนฐานการเรียนสาระวิชาดังกล่าว ต้องใช้
เวลาในการฝึกปฏิบัติมาก นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ดี 

ปัญหาที่พบ คือนักเรียนชายไม่สนใจการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชานาฏศิลป์ค่อนข้างต่ าที่ส าคัญคือ ขาดครูที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านนาฏศิลป์ไทย จึงท า
ให้การสอนท่าร าผิดเพ้ียน ซึ่งการเรียนนาฏศิลป์ไทยจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ และปฏิบัตินาฏยศัพท์
อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถปฏิบัติท่าร าได้สวยงามอ่อนช้อย (จารุณี  ลิมปนานนท์ 2539) ส ารวจ
ปัญหา และความต้องการของครูนาฏศิลป์ในสถานศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชานาฏศิลป์ต่ า เนื่องจากนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่ชอบวิชาดนตรีนาฏศิลป์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (กัลยา  ต๊ะมะครุฑ 2542,) ที่ระบุไว้ว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือการขาดแคลนครูผู้สอนที่
มีความรู้ความสามารถความช านาญการด้านนาฏศิลป์ การเรียนการสอนนาฏศิลป์ จึงไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ และเป็นผู้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครูนาฏศิลป์ พบปัญหาสองประการคือ ประการแรก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดต่ ากว่าสาระวิชาอ่ืนหลายวิชา ทั้งที่นาฏศิลป์เป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติน่าจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าสาระวิชาอ่ืนๆ ประการที่ 2 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียน
นาฏศิลป์ เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูยังขาดความน่าสนใจ และจากการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนต่างคนต่างอยู่  ไม่พ่ึงพา
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อาศัยกัน มีความคิดเห็นเฉพาะตนเองเป็นหลัก ซึ่งหากได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ส่งผลให้สังคมมีบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกัน ช่วยให้พัฒนา
ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสงบสุขได้เป็นอย่างดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติเพลงระบ าไก่  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้ ส่งผลถึงการพัฒนาพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือน าความรู้ความสามารถไปพัฒนา และเผยแพร่ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่วิชาดนตรีนาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดง
ชุดระบ าไก่ได้หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือในการพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่วิชาดนตรีนาฏศิลป์ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการ 
แสดงชุดระบ าไก่วิชาดนตรีนาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ ส าหรับผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเปรมฤทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ Static Group Comparison 
Design  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเปรมฤทัย สังกัด ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 3 ห้องเรียน คือ ห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน  29  คน  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  จ านวน 28  คน และ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 29 คน  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 86 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
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สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มแบบง่าย จับสลากได้กลุ่มควบคุม คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 28 คน กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 29  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 10 แผน 

2. แบบประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการแสดงชุดระบ าไก่ 
3. แบบประเมินทักษะการร้องเพลงลาวจ้อย (เพลงประกอบการแสดงชุดระบ าไก่) 
4. แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงชุดระบ าไก่ 
5. แบบประเมินทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่   

การสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักสูตร ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เตรียมตัวผู้เรียนและผู้สอน ชี้แจงผู้เรียนให้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและการประเมินผล 

2. ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติผสมผสานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือการปฏิบัติท่าร าเพลงระบ าไก่ จ านวน 10 แผนกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้เวลาทดลอง 10 คาบ สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยเรียงล าดับตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ถึงแผนการเรียนรู้ที่ 10 

3. การทดสอบผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ 
ช่วงที่ 1 ด้านความรู้ โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้าน 

ความรู้ที่เก่ียวกับการแสดงชุดระบ าไก่ 
  ช่วงที่ 2 ด้านทักษะปฏิบัติ โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2- 10 ทดสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ โดยเริ่มต้นจากการร้องเพลงลาวจ้อย 
(เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดระบ าไก่) ทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงชุด  ระบ าไก่ และ
ทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ตั้งแต่ท่อนที่ 1 ถึงท่อนที่ 4  

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการ
แสดงชุดระบ าไก่ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ Independent  Samples  t – test  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ผู้วิจัยพัฒนาแผนการเรียนรู้ชุดระบ าไก่ที่สอนโดยผสมผสานทักษะปฏิบัติ เดวีส์และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการเป็น 6 ขั้นตอนคือ 
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ขั้นที่ 1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม 
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติทักษะย่อย 
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
ขัน้ที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย 
ขั้นที่ 6 สมาชิกในกลุ่มน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนมารวมกัน 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชุดระบ า

ไก่พัฒนาได ้จ านวน 10 แผน เวลา 10 ชั่วโมง ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมา ลักษณะรูปแบบการแสดง เนื้อร้อง/

ท านองเพลง ความหมายของเนื้อร้อง ผู้ประพันธ์เพลง ดนตรีประกอบเพลงชุดระบ าไก่ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การแต่งกายและโอกาสที่ใช้ในการแสดง นาฏยศัพท์ 

ที่ใช้ในการแสดงชุดระบ าไก่ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงท่าออกชุดระบ าไก่ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงระบ าไก่ท่อนที่ 1 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ 

ท่อนที่ 2 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ทบทวนการปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุด 

ระบ าไก่ท่อนที่ 1-2 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ 

ท่อน ที่ 3 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ 

ท่อน ที่ 4 
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ทบทวนการปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุด 

ระบ าไก ่ท่อนที่ 1-4 
10. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ 

จบเพลง 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุด
ระบ าไก่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะ
ปฏิบัติเดวีส์  และการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า   

1. ผลการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงชุดระบ าไก่ กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้
รูปแบบการสอนแผนการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเดวีส์ ผสมผสานการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ  มีคะแนน
ภาพรวมสูงกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( t = 3.18, Sig = 0.00)  
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านความรู้ทั่วไป โดยรูปแบบการสอนแผนการ
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติเดวีส์ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 
 คะแนนเฉลี่ยรวม S.D. t Sig 

กลุ่มทดลอง 7.97 0.13 
3.18 0.000 

กลุ่มควบคุม 6.46 0.21 
  Sig< .01 
 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การร้องเพลงลาวจ้อย (เพลงประกอบการแสดงชุดระบ าไก่) 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนของกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 2.18, Sig = 0.03)  

 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านการร้องเพลงลาวจ้อย (เพลงประกอบการ

แสดงชุดระบ าไก่)  โดยรูปแบบการสอนแผนการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเดวีส์ ผสมผสานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  

 
การร้องเพลงลาวจ้อย    

(เพลงประกอบการแสดง 
ชุดระบ าไก่) 

กลุ่มทดลอง (n = 29) กลุ่มควบคุม (n = 28) 
t Sig X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1.การออกเสียงควบกล้ าได้ถูกต้อง 3.41 0.68 พอใช้ 3.21 1.03 พอใช้   
2.ถูกต้องตามจังหวะ 3.31 0.71 พอใช้ 2.93 1.09 ปรับปรุง   
3.ความถูกต้องของท านอง 3.10 0.72 พอใช้ 2.75 1.04 ปรับปรุง   

4.ความถูกต้องของเนื้อร้อง 3.90 0.67 พอใช้ 2.86 1.67 ปรับปรุง   

รวม 6.86 1.23 พอใช้ 5.88 2.06 ปรับปรุง 2.18 0.03 

Sig < .05 
   3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติการแสดงชุดระบ าไก่  ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 
1.84, Sig =  0.07)  

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการสอนแผนการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติเดวีส์ ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

 คะแนนเฉลี่ยรวม S.D. t Sig 
กลุ่มทดลอง 2.88 0.29 

1.84 0.07 
กลุ่มควบคุม 2.69 0.43 

  Sig < .05 
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เพ่ือใช้ส าหรับการฝึกทักษะปฏิบัติชุดระบ าไก่วิชาดนตรี -นาฏศิลป์ จ านวน 10 แผน และ
น าไปใช้กับกลุ่มทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 28 คน ซึ่งเป็นห้องที่มีความถนัด
ด้านวิชาการ มากกว่าด้านปฏิบัติ พบว่านักเรียนมีความสนใจและสามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่เ ป็น
เชิงวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 29 คน
จะมีความถนัดด้านทักษะปฏิบัติมากกว่าด้านวิชาการ จึงพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าการ
ตอบค าถามด้านวิชาการ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับการแสดงชุดระบ าไก่ ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมพบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( t = 
3.18, Sig = 0.00) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มนักเรียนเก่งที่ปกติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะปฏิบัติท่าร าประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานทักษะปฏิบัติ    
เดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือของกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ รัชนี 
งอกศิริ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการใช้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล (TAI) และการเรียนรู้ตามคู่มือ พบว่านักเรียนที่
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล (TAI) และนักเรียนที่เรียนรู้โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดชั้นเรียนของโรงเรียน  เปรมฤทัยใน
ห้องประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจะเป็นนักเรียนที่เก่งวิชาการมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ง
สภาพทั่วไปนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิชาการ มักจะไม่ชอบวิชาที่ต้องปฏิบัติจึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, น. 12) ในการพัฒนาทักษะการคิดจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งในด้าน
การใช้เหตุผล และการสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกพัฒนาทักษะแต่ละด้านได้ การท า
หน้าที่ของสมองสามารถแยกให้เห็นอย่างชัดเจน คือสมองซีกซ้าย ท าหน้าที่การใช้ภาษา การเขียน 
การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล ทักษะการพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ควบคุมการท างาน
ของมือขวา สมองซีกขวา ท าหน้าที่ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเห็นภาพสามมิติ ศิลปะ การ
จินตนาการ ทักษะด้านดนตรี ควบคุมการท างานของมือซ้าย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องการท างานเป็นทีม
มากขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การท างานร่วมกัน โดยยึดประโยชน์ที่ได้เป็นของส่วนรวม ผู้เรียน
ได้เรียนรู้การพ่ึงพาอาศัยกัน เกิดภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน  และกันมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้ในแผนการ
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สอนได้กับทุกสาระการเรียนรู้ เป็นการวางพ้ืนฐานที่ดีของสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี แต่การสอน
แบบร่วมมืออาจไม่สามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกับกลุ่มทดลองที่อายุน้อย 
 2. การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเดวีส์ สามารถน ารูปแบบไปปรับใช้กับการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ เช่น งานประดิษฐ์ งานศิลปะฯลฯ ได้เป็น
อย่างดีเช่นเดียวกัน 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์  และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบ าไก่ วิชาดนตรีนาฏศิลป์  ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อ
กันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปลูกฝังเยาวชนในวันนี้ให้รู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงจะสามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 4. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ควรค านึงถึงตัวแปรต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคใน
การด าเนินการทดลอง เช่น อายุ เพศ สติปัญญา เจตคติ และ ความถนัดในการเรียนการสอนปฏิบัติ 
เพราะ อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้  
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก  

ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย 
 

A CASUAL RELATIONSHIP MODEL OF SERVICE MARKETING MIX AFFECTING THE 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BRAND EQUITY ON CONSUMER-BASED 

WITHIN THE RETAIL BUSINESS: HYPERMARKET IN THAILAND 
 

ธิตินันธ์ุ  ชาญโกศล 
Thitinan Chankoson 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะศลิปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 

บทคัดย่อ 
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้า
ในใจผู้ใช้บริการ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการ และ3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภท
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงทดสอบสมมติฐานและค้นหารูปแบบด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง  
   ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเห็นว่า ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมที่ระดับมาก ในด้านมนุษยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมายและจริยธรรม 
ตามล าดับ ส าหรับคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการ พบว่า การตระหนักรู้ตราสินค้านั้นจะมีการจดจ า 
รู้จักและตอบค าถามได้ถูกต้องในตราสินค้าเทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี การระลึกได้จะนึกถึงตราเทสโก้ 
โลตัสเป็นอันดับแรก ส่วนภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยภาพรวมทั้งสองตราสินค้า จะมีความแข็งแกร่ง 
เป็นที่ชื่นชอบและมีความโดดเด่นจัดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโดยภาพรวมที่ระดับมาก ส าหรับรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
และคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทยที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสินค้าโดยผ่านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้า และ 3) ตราสินค้าของ
ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อส่วนประสมทางตลาดบริการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้า ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
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ความสามารถในการพยากรณ์ได้ในระดับดีและเป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 41.0 
ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาที่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ABSTRACT 
   The purposes of this research were 1) to study the corporate social 
responsibility and brand equity on the consumer-based 2) to study the factors of 
service marketing mix affecting the decision-making on consumer-based and 3) to 
present a casual relationship model of service marketing mix affecting the corporate 
social responsibility and brand equity on consumer-based within the retail business: 
Hypermarket in Thailand. This research was the survey research and development. The 
data were collected by using questionnaires. The statistical analysis used was 
frequencies distribution, percentages, mean and standard deviation. Referable statistics 
for hypothesis test and statistical search were calculated for Structural Equation Model 
(SEM). 
   The results showed that the samples considered the retail business: 
Hypermarket, in Thailand, had corporate social responsibility at high level; comprising 
philanthropy, economical, legal and ethical sectors respectively. For brand equity, the 
samples mostly had brand awareness because of its recognition for Tesco Lotus and 
Big C. They recalled Tesco Lotus brand, firstly. The brand image of both Tesco Lotus 
and Big C was strength, favorability and outstanding at high level. Service marketing 
mix affecting a consumer's decision on service using the retail business: Hypermarket 
in Thailand was considered an important at high level. A casual relationship model of 
service marketing mix affecting the corporate social responsibility and brand equity on 
consumer-based within the retail business: Hypermarket in Thailand, at a statistical 
significance of the 0.05, indicated that 1) the service marketing mix had direct effect 
on corporate social responsibility as well as direct and indirect effect on brand equity 
via corporate social responsibility. 2) the corporate social responsibility had direct 
effect on brand equity and 3) the brand of retail business had not direct effect on 
service marketing mix, corporate social responsibility and brand equity. For a 
developed causal relationship model, it was created consistently with empirical data 
and had an ability to predict at good level, acceptably. As a consequence of the 
correlation was 85% and 41% respectively, which the acceptance of correlation was 
more over than 40%.  
 
ค าส าคัญ 
   ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณค่าตราสินค้า ธุรกิจค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

24 

ความส าคัญของปัญหา 
   ภายใต้บริบทของพลวัตทางธุรกิจ ในสภาพแวดล้อมการขยายตัวและการแข่งขันของภาค
ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน แบบเต็มรูปในอนาคต 
แนวคิดทางธุรกิจนั้นให้ความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของกิจการ การเพ่ิมขีดความสามารถและการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการตลาด รวมถึง การสร้างความแตกต่างสู่ความเป็นเลิศของภาค
ธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่า ตราสินค้า ถือว่ามีบทบาทส าคัญหนึ่งในการสร้างความส าเร็จทางการตลาด 
(Asker, 1991) ดังที่ Kotler (2003) กล่าวว่า นักการตลาดมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในการสร้าง 
การรักษา การปกป้อง และการพัฒนาตราสินค้า ทั้งนี้ ตราสินค้า เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสินค้า ซึ่งจัดว่าเป็นตัวกลางของความเชื่อมโยงคุณค่า และ
เอกลักษณ์ บางอย่างเพ่ิมเติมเข้ากับหน้าที่พ้ืนฐานของตัวสินค้าหรือบริการ เพ่ือสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภค ถึงแม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันจะส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้าถูก
ลอกเลียนโดยบริษัทคู่แข่งขันได้โดยง่ายก็ตาม แต่หากว่า ตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง จะไม่สามารถ
ถูกลอกเลียนแบบได้เลย (Randall, 2000) ดังที่ Keller (1998) กล่าวว่า การบริหารตราสินค้าให้มี
ความแข็งแกร่งนั้น ต้องอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลายาวนาน โดยมี
เป้าหมายในการสร้างให้เกิดคุณค่าตราสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ หรือเป็นการลด
หรือขจัดการรับรู้ถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคการในตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ดังเช่น Onkvisit 
& Shaw (1989) ได้อธิบายว่า ความมีชื่อเสียงของตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่งจะเปรียบเสมือน
ตัวแทนของการรับประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน คุณค่าตราสินค้า ยังเป็นตัว
สนับสนุนและส่งเสริมต่อความพึงพอใจที่มีต่อประสบการณ์ในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภค จนกระทั่งเกิดเป็นความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาสูงกว่า ดังตัวอย่างที่ว่า ถ้าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจกับการใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ตราสินค้าเทสโก้โลตัส มากกว่าตราอ่ืน ทั้งที่การบริการ
ที่ได้รับนั้น มีความใกล้เคียงกัน คุณค่าตราสินค้า จะกลายเป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการ และน าไปสู่การเกิดความภักดีต่อตราสินค้า ของผู้บริโภคในที่ สุด 
(Lassar, Mittal & Sharma 1995) ทั้งนี้ ตราสินค้า ยังสามารถประเมินคุณค่าออกมาในรูปของมูลค่า
ทางการเงินได้ด้วย สังเกตได้จาก ตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่งกว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหรือขอสิทธิ
การเป็นเจ้าของสูงกว่า อาทิเช่น บริษัท ยูนิลิเวอร์ ยอมจ่ายเงินในจ านวน 20.3 พันล้านเหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐฯ เพ่ือแลกกับสิทธิการเป็นเจ้าของตราสินค้า Bestfoods เป็นต้น (Unilever, 2013) เมื่อมี
การพิจารณาถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าทางธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 รายหลัก 
ได้แก่ เทสโก้ โลตัส มีสัดส่วนร้อยละ 58 บิ๊กซีประมาณร้อยละ 27 และส่วนเหลืออีกประมาณร้อยละ 
15% เป็นของคาร์ฟูร์ (กระทรวงพาณิชย์, 2553) ขณะที่ในปัจจุบัน บิ๊กซีได้เข้าซื้อกิจการแล้ว (บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์, 2556)  จะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละตราสินค้ามีความแตกต่าง 
นอกเหนือจากมูลค่ายอดขายหรือสิทธิความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือ มุมมอง
ของผู้บริโภค ที่อาจมีเหตุผลจากการยอมรับในคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน ในประเด็นการตระหนัก
รู้ในตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่นิยมและมีการ
ใช้บริการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจกับสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมาก ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยและต่อเนื่องเพียงใด สิ่งที่ ละเลยไม่ได้คือความ
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รับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ทั้งนี้  เ พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมช นและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ถึงแม้ว่า ธุรกิจอาจมีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน ในทางกลับกัน ธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์
ตอบแทนในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้ตราสินค้าขององค์กรนั้น เกิดคุณค่าท่ีดี คงอยู่ในใจ
ของผู้บริโภค ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจและชื่นชมจนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสังคม ซึ่งจัดว่า
เป็นการสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งขันทางหนึ่ง (สุพานี  สฤษฎ์วานิช , 2544) จากข้อมูลข้างต้น 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและคณุค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการที่มี
ผลต่อธุรกิจค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทยที่มีความเหมาะสม อันจะสะท้อนภาพให้
เห็นถึงข้อเท็จจริง  ในการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อีกทั้งเป็นแนวทางการวางแผน 
ประเมินและก าหนดนโยบายทางการตลาดส าหรับผู้บริหารและนักการตลาด ตลอดจน หน่วยงาน
ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเข้าใจและตระหนักถึง ลักษณะโครงสร้างความรู้ที่
เกี่ยวกับตราสินค้าและการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการ
ก าหนดรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด อันแสดงถึงคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
อย่างเหมาะสม จนส่งผลให้การด าเนินงานในระดับธุรกิจประสบความส าเร็จ รวมถึง ระบบเศรษฐกิจ
และประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ใน
ประเทศไทย มีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการ  
   2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ  
   3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์
มาร์เก็ต ในประเทศไทย   
 
สมมติฐานการวิจัย 
   H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย, H2: ส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศ
ไทย, H3: ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจ
ค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย, H4: ตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อ
ส่วนประสมทางตลาดบริการที่อยู่ในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย, H5: 
ตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในใจผู้ใช้บริการ
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ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย และH6: ตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกมีความ สัมพันธ์เชิง
สาเหตุต่อคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา ประกอบด้วย (i) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ตราสินค้าเทสโก้โลตัสและบิ๊กซี ทั้งนี้ ประชากรมี
ขนาดใหญ่ อีกทั้งสถิติผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลทางการค้าที่ปกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรที่
แน่นอนตามวิธีของ Cooper & Emory (1995) โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
หลายขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ จ าแนกธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์
มาร์เก็ต ทั้ง 2 ตราสินค้า ที่ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ด้วยการแบ่งตามบริเวณ ได้ 8 กลุ่มทั่ว
ประเทศคือ 1) กรุงเทพฯ 2) ปริมณฑล 3) ภาคกลาง 4) ภาคตะวันออก 5) ภาคตะวันตก 6) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7) ภาคเหนือ และ8) ภาคใต้ จากนั้น ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างด้วยการคัดเลือก
สาขาของธุรกิจค้าปลีกตามกลุ่มบริเวณๆ ละ 2 สาขา ของแต่ละตราสินค้าที่สะดวกแก่เข้าถึง โดยมี
จ านวนสาขาทั้งสิ้น 32 สาขาๆ ละ 25 ตัวอย่าง ซึ่งตามแนวคิดของ Hair, et.al. (2006) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ดีควรมีขนาดเป็น 20 เท่าต่อ1พารามิเตอร์ โดยงานวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 800 
ตัวอย่าง ซึ่งมีความสมบูรณ์เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล (ii) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการ
ออกแบบสอบถาม โดยออกแบบด้วยการมุ่งเน้นถามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรง ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาความถูกต้องซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ 
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบสอบถามในส่วนที่ใช้วัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินค้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9681, 0.9697และ
0.9822 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 2003) ตลอดจนค่าความ
สอดคล้องของข้อค าถาม (ITC) อยู่ระหว่าง 0.7209-0.9260, 0.6753-0.9059 และ 0.7737-0.9289 
ตามล าดับ ซึ่งเหมาะสมน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ( iii) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและสถิติเชิงพรรณนา
โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม  และประเมินความ
กลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญของโมเดล ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 
ผลการวิจัย 
   การศึกษาวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์
มาร์เก็ต ในประเทศไทย ได้ผลสรุปดังนี้ ผลส ารวจข้อมูลทั่วไปและสถิติเชิงพรรณนา ของลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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หญิง มีช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด สถานะสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
7-8 คน 
   วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจ
ผู้ใช้บริการของธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (  =3.86, 
S.D.=0.41) โดยต่างมีความรับผิดชอบมากในทุกด้าน ซึ่งเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านมนุษยธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านจริยธรรม ตามล าดับ ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการตระหนักถึง การผลิตสินค้าโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นภาระต่อ
การก าจัดไม่เหลือทิ้งเศษขยะหรือก่อให้เกิดมลพิษ การส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่ละเมิดสิทธิ์สินค้าของผู้อ่ืน สนับสนุนการเสนอขายสินค้า
ในราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนและด าเนิน
กิจกรรมร่วมบริจาคเงินทรัพย์หรือสิ่งของ ให้กับองค์กรสาธารณะต่างๆ ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวมและชุมชน ขณะที่คุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต พบว่า 
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าร้อยละ 94.0 จะมีการจดจ า รู้จักและตอบค าถามได้ถูกต้องในตรา
สินค้าเทสโก้ โลตัสและตราสินค้าบิ๊กซี ส าหรับการระลึกได้นั้น จะมีการนึกถึงตราเทสโก้ โลตัสเป็น
อันดับแรก และตราสินค้าบิ๊กซีนึกถึงเป็นอันดับสอง ร้อยละ 56.8 ส่วนด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าโดย
ภาพรวมทั้งสองตราสินค้าคือเทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี จะมีความแข็งแกร่ง (  =4.09, S.D.=0.41) ความ
ชื่นชอบ ( =4.17, S.D.=0.52) และความโดดเด่น ( =4.03, S.D.=0.49) อยู่ในระดับมาก 
   วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 พบว่า ระดับความส าคัญที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (  =
4.16, S.D.=0.39) ส าหรับด้านการก าหนดราคา (  =4.46, S.D.=0.44) ด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.34, 
S.D.=0.47) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (  =4.20, S.D.=0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ (  =4.19, S.D.=0.45) ด้านลักษณะทางกายภาพ (  =4.01, S.D.=0.47) และ
ด้านกระบวนการให้บริการ (  =3.87, S.D.=0.52) อยู่ในระดับมาก ในประเด็นที่ส าคัญระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเก่ียวกับการมีความหลากหลายตรายี่ห้อให้เลือกซ้ือ สินค้าที่จ าหน่ายได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีบริการรับประกันคุณภาพสินค้า มีบริการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า กรณี
สินค้าช ารุด/มีต าหนิ ด้านการก าหนดราคาเกี่ยวกับความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ/ยี่ห้อ/ขนาด มีการระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน มีการตั้งราคาตามราคาตลาด 
หรือมีราคาที่ต่ ากว่า (ถูกกว่า) ราคามีความคุ้มค่าและเหมาะสม ด้านช่องทาง การจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับ
การมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Home Delivery) ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ด้านพนักงานผู้
ให้บริการเกี่ยวกับพนักงานให้การต้อนรับที่ดี ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกรวดเร็ว พนักงาน
มีกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับสถานที่จอดรถ เพียงพอและ
เหมาะสม ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเช่น สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิง และ
กล้องวงจรปิด เป็นต้น ด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็ว ในการช าระค่าสินค้า
และบริการ การบริการหลังการขาย 
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   วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย พบว่า (i) ส่วนประสมทางตลาดบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสินค้าโดยผ่าน
ความรับผิดชอบต่อสั งคม โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก  มีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง (Path 
Coefficient=0.92; DE=0.92 และ0.83; TE=0.83 (DE=0.36, IE=0.47)) (ii) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้า โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
(Path Coefficient=0.52; DE=0.52) และ (iii) ตราสินค้าของธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อส่วน
ประสมทางตลาดบริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินค้า (P-value ≥ 0.05) ตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลสรุปอิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจ
ผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย  

 

ตัวแปรผล อิทธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

BRB SMM CSR 
SMM DE 0.17   
  IE -   
  TE 0.17   
  R2 0.03   
CSR DE 0.05 0.92*  
  IE 0.16 -  
  TE 0.21 0.92*  
  R2 0.85   
BE DE 0.03 0.36* 0.52* 
  IE 0.11 0.47* - 
  TE 0.14 0.83* 0.52* 
  R2 0.41   

                      *P-value<0.05 
 
  จากตารางที่ 1 ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ต ในประเทศไทย พบว่า ประสิทธิภาพของความสามารถในการพยากรณ์ต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย
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ได้ในระดับดีและเป็นที่ยอมรับ ด้วยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R2) เท่ากับ 0.85 และ 0.41 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 41.0 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาที่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris & 
Strenkhorst, 1984) ทั้งนี้ ค่าสถิติในการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ตามตารางที่ 2 และ ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุฯ  (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และคณะ (2551) และกัลยา วานิชย์บัญชา (2546) ดังภาพที่ 1 
 
ตารางท่ี 2  สรุปค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์การพิจารณา ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
2 / df < 3 1.48 
GFI  ≥0.90 0.95 
AGFI  ≥0.90 0.91 
NFI  ≥0.90 0.98 
NNFI (TLI) ≥0.90 0.99 
IFI ≥0.90 0.99 
CFI ≥0.90 0.99 
CN > 200 248 
RMR  <0.05 0.047 
RMSEA <0.05 0.049 

ผลสรุปผ่านเกณฑ์การพิจารณา โมเดลที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 
 

Chi-square= 137.51, df= 93, GFI= 0.95, RMR= 0.047, RMSEA= 0.049, *P-value<0.05 
ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุฯ*** (หลังการปรับโมเดล) 
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   ***หมายเหตุ ตัวแปรตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีก แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable), 
1= เทสโก้ โลตัส, 0= บิ๊กซี, ตัวแปรสังเกตได้ BRB= ตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีก (Brand of Retail 
Business), ตัวแปรแฝง SMM= ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix), ตัวแปร
แฝง CSR= ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility), ตัวแปรแฝง BE=คุณค่า
ตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการ (Brand Equity), Standardized ข้อมูลทุกตัวแปรอยู่ในรูป Z-score 
เนื่องจากหน่วยต่างกัน  
 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุฯ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการ
โครงสร้าง ได้ดังนี้ 
 SMM   = 0.17 BRB; R2 = 0.03  
 CSR    = 0.05 BRB + 0.92 SMM; R2 = 0.85  
 BE      = 0.03 BRB + 0.36 SMM + 0.52 CSR; R2 = 0.41 
 
   จากภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์เก็ต ใน
ประเทศไทย ที่ได้พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยความกลมกลืนของโมเดลใน
ภาพรวม พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.48  ซึ่ง
น้อยกว่า 3 เมื่อมีการพิจารณาค่าดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่ า ดัชนี
ทุกตัวได้แก่ GFI=0.95, AGFI=0.91,CFI=0.99 ผ่านเกณฑ์ ดัชนี PGFI=0.55 ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่าดัชนี RMR=0.047 และ
RMSEA=0.049 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน อีกทั้งในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบต่างมี
ความเที่ยงตรงเนื่องจากค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และ
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Esteghamati et.al, 2010) ซึ่งสามารถน าเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอย่าง
เหมาะสมในรูปแบบประหยัด (Parsimonious Model) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์เก็ต ใน
ประเทศไทย ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม 

 
อภิปรายผล 
   ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญในรายละเอียดของการวิจัยมาอภิปรายผล ได้ดังนี้  
   ประเด็นที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึง มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสินค้าโดยผ่านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั้น มีความสัมพันธ์ทางบวกและค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path 
Coefficient=0.92; DE=0.92และ0.83; TE=0.83 (DE=0.36, IE=0.47)) จึงยอมรับสมมติฐานที่ H1
และ H2 ทั้งนี้ ในการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจค้าปลีกนั้น ถ้าหากว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมากก็จะเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากด้วย 
เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจได้ให้ความส าคัญและค านึงถึงการผลิต
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมถึง การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่เป็นความ
จริงต่อผู้บริโภค สิ่งต่างๆ เหล่านี้ (ส่วนประสมทางการตลาดบริการ) ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึง
การคุ้มครองผู้บริโภคที่องค์กรธุรกิจพึงปฏิบัติต่อผู้บริโภค อันเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความมีจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การ
ด าเนินการที่องค์การธุรกิจพึงที่จะปฏิบัติเพ่ือสังคมโดยส่วนรวม ไม่สร้างความเสียหายให้ เกิดขึ้นแก่

0.92* 

0.36* 

 
0.52* 

 

       ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
1.  เศรษฐกิจ (Economical) (0.91) 
2.  กฎหมาย (Legal) (0.92) 
3.  จริยธรรม (Ethical) (0.89) 
4.  มนษุยธรรม (Philanthropy) (0.85)   

คณุค่าตราสินค้าในใจผู้ ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก 
การตระหนกัรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)     
  1. การจดจ าได้ (Recognition) (0.80) 
  2. การระลกึได้ (Recall) (0.70) 
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  
  3. ความแข็งแกร่ง (Strength) (0.86)  
  4. ความช่ืนชอบ (Favorability) (0.84) 
  5. ความโดดเด่น (Uniqueness) (0.87) 

 

 
   สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) (0.80) 
2. การก าหนดราคา (Price) (0.75) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) (0.82) 
4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) (0.85) 
5. พนกังานผู้ ให้บริการ (People) (0.79) 
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) (0.76) 
7. กระบวนการให้บริการ (Process) (0.79) 
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สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ธิตินันธุ์ ชาญโกศล, 
2556) ทั้งที่เกิดด้วยจิตส านึกอย่างเต็มใจและเกิดจากกฎข้อบังคับทางกฎหมาย (Griffin, 1996 และ 
Mondy, 1998) อีกทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Na, Mershall & Keller (1999) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาความคิดดั้งเดิม (Traditional Framework) ของ Keller (1993) โดยได้แบบจ าลอง “Brand 
Power Model” เพ่ือใช้ในการอธิบายการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึ้นผ่านการบริหารจัดการส่วน
ประสมทางการตลาดต่าง ๆ ว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างไร โดยใช้วิธีวัดทางอ้อม ด้วยการวัดความ
ตระหนักรู้ที่ดีในตราสินค้าและการยอมรับ รวมทั้งใช้วิธีวัดทางตรง ด้วยการวัดความพึงพอใจความ
ภักดีต่อสินค้าและทดสอบแนวคิดด้วยการวัดตลาดสินค้า 3 ประเภทในเกาหลีใต้ ซึ่งงานวิจัยนั้นเป็นที่
น่าพอใจทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
   ประเด็นที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อคุณค่าตราสินค้า
ในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย (H2) โดยคุณค่าตราสินค้าในใจของ
ผู้บริโภคจะมากขึ้น ทางด้านการตระหนักรู้ต่อตราสินค้า ได้แก่ การจดจ าได้ การระลึกได้ และด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความโดดเด่นด้วย เหตุที่เป็นเช่นนี้  
ด้วยการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคจะพิจารณาองค์ประกอบการตลาดบริการ (7  P’s) ซึ่งอาจไม่
ครบในทุกองค์ประกอบ แต่จะมองอย่างคร่าวๆ ในภาพรวม ตามกฎของหัวแม่โป้ง (Rule of Thumb) 
ซ่ึงมีการคาดคะเนอย่างคร่าว ๆ และคุณค่าตราสินค้าที่มีอยู่ในใจของผู้บริโภคในความแข็งแกร่ง ความ
ชื่นชอบ และความโดดเด่นของภาพลักษณ์ จนก่อให้เกิดการระลึกและจดจ าได้ส าหรับตราสินค้าที่เป็น
ที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ดังเช่น ธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ตราสินค้าเทสโก้ 
โลตัสและบิ๊กซี ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิด Keller (1998) ที่กล่าวว่า มุมมองของผู้บริโภคนั้น อาจมี
เหตุผลมาจากการยอมรับในคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ เป็นที่นิยม
และมีการซื้อขายที่แตกต่างกัน หรืออีกนัยหนึ่ง คุณค่าตราสินค้าสามารถวัดได้จากการมีอ านาจที่มี
เหนือกว่าของตราสินค้าอ่ืนในตลาด (Brand Leveraging) ซึ่งตราสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี
มักจะเสียค่าธรรมเนียมการวางสินค้าในจ านวนที่ต่ ากว่าและได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ที่ดีในการวางสินค้า
ในร้านค้าอันเป็นคุณค่าเพ่ิมที่เป็นผลมาจากที่ตราสินค้าได้รับการยอมรับจากช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Farquhar, 1990) 
   ประเด็นที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้าที่ระดับ
นั ยส า คัญทา งสถิ ติ  0 . 05  มี ค วามสั ม พันธ์ ทางบวกและค่ าสั มประสิ ทธิ์ เ ส้ นทา ง  (Path 
Coefficient=0.52; DE=0.52) จึงยอมรับสมมติฐานที่ H3 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุต่อคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย ทั้งนี้ ใน
การตัดสินใจใช้บริการนั้น ถ้าหากว่าผู้ใช้บริการเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก ก็
จะเห็นว่าตราสินค้าดังกล่าวมีคุณค่ามากด้วย เหตุที่เป็นเช่นนี้  ด้วยการยอมรับว่าตราสินค้าที่มีคุณค่า
ควรแก่การจงรักภักดีต่อตรานั้น ตราสินค้าของธุรกิจควรมีส่วนช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วย ทั้งนี้ ถ้า
หากว่าธุรกิจใดมีการมุ่งเน้นกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้ว ตราสินค้าของธุรกิจก็จะมีคุณค่าใน
สายตาผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น (Keller, 1998) มากกว่าธุรกิจที่ละเลยหรือเพิกเฉย ต่อการรับผิดชอบต่อ
สังคมนั่นเอง หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ สามารถช่วย
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องค์การในเรื่องการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับ
แรก (สถาบันไทยพัฒน์, 2552)  
   ประเด็นที่ 4 ตราสินค้าของธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อส่วนประสมทางตลาดบริการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินค้าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธทั้ง 3 
สมมติฐาน (H4-H6) นั่นแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต จะเป็นเทสโก้
โลตัสหรือบิ๊กซี ในการตัดสินใจใช้บริการนั้นผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและตราสินค้าดังกล่าว ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณค่าไม่แตกต่างกันแต่
อย่างไร เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของเทสโก้โลตัสและบิ๊ก
ซี มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันมาก กล่าวคือ แบรนด์หนึ่งใช้วิธีด าเนินธุรกิจหนึ่งขณะที่อีกแบรนด์
หนึ่งปฏิบัติตามกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากจนท าให้การรับรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของ
ผู้ใช้บริการมีความใกล้เคียงกันของทั้งสองแบรนด์ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ทั้งตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีก
เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี จัดเป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
ประเทศไทย ที่มีจ านวนคู่แข่งขันน้อยราย ซึ่งอยู่ในลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ที่สามารถท ารายได้แต่
ละปีเป็นจ านวนมาก ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม, 2556 และบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์, 2556) เมื่อเป็นเช่นนี้ การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ควรมีการยึดมั่นในค า
สัญญา ข้อผูกมัดและมีจริยธรรมทางธุรกิจ ด้วยการมุ่งให้ความส าคัญและใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น (ธิตินันธุ์ ชาญโกศล, 2553 และธิตินันธุ์ ชาญโกศล, 2556) ด้วยการคืนก าไรให้กับ
สังคมร่วมด้วย นอกเหนือจาก การเติบโตทางธุรกิจที่มีความจ าเป็นต่อการพ่ึงพาการบริโภคของคนใน
สังคมด้วยกันเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยนี้ มีเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้ใช้บริการ
ส าหรับธุรกิจค้าปลีกท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกฯได้ให้ความส าคัญ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ ความหลากหลายตรายี่ห้อให้เลือกซื้อ สินค้าที่จ าหน่ายได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ มีบริการรับประกันคุณภาพสินค้า มีบริการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า กรณีสินค้าช ารุด/มีต าหนิ 
ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดันนโยบายการการันตีคุณภาพสินค้า “ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน” หรือ “ประกัน
สินค้าคุณภาพ” รวมถึง การบริการหลังการขายที่ดี มีสินค้าเปลี่ยนส ารองให้ทันทีโดยไม่ต้องรอเคลม 
และน าเสนอขายเฉพาะตรายี่ห้อที่ได้รับความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการมาวางจ าหน่ายเท่านั้น 
ด้านการก าหนดราคาเกี่ยวกับความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ/
ยี่ห้อ/ขนาด มีการระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน มีการตั้งราคาตามราคาตลาด หรือมีราคาที่ต่ ากว่า (ถูก
กว่า) ราคามีความคุ้มค่าและเหมาะสม ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดัน นโยบายการการันตีราคาสินค้าที่
เหมาสม “ชดเชยส่วนต่างหากพบว่าราคาที่จ าหน่ายแพงเกินจริง” หรืออาจน ากลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านจิตวิทยามาช่วยในการก าหนดราคาขายให้ลงท้ายด้วยเลข 9 หรือเลข 0 (Odd-even Pricing) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับการมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ท าเลที่ตั้ง สะดวกต่อการเดินทาง 
ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดันนโยบายการส่งสินค้าถึงที่หมาย และการจัดรถให้บริการรับ -ส่งผู้โดยสาร
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ตามเส้นทางหลัก ด้านพนักงานผู้ให้บริการเกี่ยวกับพนักงานให้การต้อนรับที่ดี ให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกรวดเร็ว พนักงานมีกระตือรือร้นในการให้บริการ ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดัน
นโยบายการจัดฝึกอบรมด้านการให้บริการของพนักงาน รวมถึง การประเมินผลงานและการให้รางวัล
แก่พนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับสถานที่จอดรถเพียงพอและ
เหมาะสม ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ เครื่องดับเพลิง และ
กล้องวงจรปิด เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดันนโยบายรักษาความปลอดภัย การแจ้งเตือนไม่ควร
น าขอมีค่าทิ้งไว้ในรถยนต์ การจ้างยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
การประกันความเสียหายให้ครอบคุลมภัยจากอัคคีภัย และการโจรกรรม ด้านกระบวนการให้บริการ
เกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็ว ในการช าระค่าสินค้าและบริการ การบริการหลังการขาย ดังนั้น ธุรกิจ
ควรผลักดันนโยบายด้วยการเพ่ิมจ านวนช่องรับช าระเงินให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วง
วันหยุด ช่วงหลังเลิกงานหรือช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก รวมถึงมีจุดบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ส าหรับการแก้ไขปัญหาทุกข้อสงสัย เพ่ือให้เกิดการบริการหลังการขายที่ดี ทั้งนี้ 
อาจด าเนินการโดยมอบหน้าที่ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะด้าน รวมถึง การ
ประเมินผลและติดตามผลในทุกกระบวนการ เพ่ือเป็นการรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องอาจ
ด าเนินการโดยมอบหน้าที่ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะด้าน ตลอดจน การ
ประเมินผลและติดตามผลในทุกกระบวนการ เพ่ือการรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  2) 
ผู้ใช้บริการเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการมุ่งเน้นการน ากลยุทธ์ในการแข่งขันมาใช้อย่างเปิดเผยเสรี โดยปราศจากการหลอกลวง
และฉ้อฉล ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดันนโยบายการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของตัวสินค้า
ที่มีการจ าหน่ายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหมายเหตุ (เครื่องหมายดอกจัน, *) ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่
อ่านง่าย ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการช าระภาษีอากร ประเภทต่างๆ ให้กับประเทศได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของกิจการได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ธุรกิจควรปฏิบัติตามเงื่อนไขและให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการช าระ
ภาษีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่หลบเลี่ยง พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเงินภาษีที่ช าระสู่สาธารณชนให้
รับทราบ ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อการจัดท าข้อมูล เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น ธุรกิจควรผลักดันนโยบายจัดท าข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือได้ ได้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เพ่ือจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือมีธรร
มาภิบาล (Good Governance) ในการด าเนินธุรกิจ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
ทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้า ดังนั้น ธุรกิจจึงควรผลักดัน นโยบายสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในมิติทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรมและมนุษยธรรม ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
โดยเฉพาะที่กล่าวไว้ใน (2) มีการด าเนินงานโดยมิใช่มุ่งแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว แต่ควรด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม การตกแต่งตัวอาคารที่มีความปลอดภัย การ
บริหารจัดการต่อการดูแลชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
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------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทอง
หลังพระสาระนาฏศิลป์  เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนในการเรียนรู้ เรื่อง เพลงผูป้ิดทองหลังพระ 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 

กา ร วิ จั ยนี้ เ ป็ น ก าร วิ จั ย เ ชิ ง ทดลอ งรู ป แบบ  Static Group Comparison Design 
เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT เรื่องผู้ปิดทองหลังพระ แบบประเมินทักษะปฏิบัติและ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ คือ 
Independent Samples  t-test 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทักษะปฏิบัติทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ และกลุ่มควบคุมที่ใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (t = 8.659, 𝑃 = 0.000) และความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ อยู่ในระดับมาก  
( X = 4.26,  S.D. = 0.11)    
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop lesson plans about the song 

“Phu Pit Thong Lang Phra” by using 4 MAT learning model for Mathayomsuksa 1 
students, compare learning achievements of Mathayomsuksa 1 between the 
experimental group which was taught by using the 4MAT learning model and control 
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group and evaluate the satisfaction of Mathayomsuksa 1 students, studying lessons 
used the 4 MAT learning model.   

Static Group Comparison Design was used to collect data from control group 
and experimental group in Mathayomsuksa 1 students at Nawamintharachinuthit 
Horwang Nonthaburi School. The research instruments were the eight lesson plans 
using 4 MAT learning model, practical evaluation form and questionnaire to evaluate 
the satisfaction. Data were analyzed by frequency, mean, standard deviation and 
independent samples t-test. 

The result found that the achievements of students between experimental 
group and control group statistically significant differenced at level .01 (t = 8.656, P = 
0.000), and students were satisfied with the lesson plans about the song “Phu Pit 
Thong Lang Phra”  using the 4 MAT learning model at the high level. ( X  = 4.26, S.D = 
0.11) 
 
ค าส าคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 4 MAT 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคม ส่งผลให้ประเทศไทยรับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมจากต่างประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไทยรักษาสืบทอดมาแต่โบราณ ดังนั้นการจะท าให้นาฏศิลป์ ไทย
รุ่งเรืองต่อไปนั้นต้องส่งเสริมเพ่ือสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง นาฏศิลป์ถือว่าเป็นภาษาสากล มีความ
แนบเนียนกว่าภาษาท่ัวไปมีความละมุนละไม (เรณู โกศินานนท์, 2535) โน้มน้าวจิตใจให้อ่อนโยนมี  
ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนเพราะการเรียนต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหวมีท่วงท่า 
คล้ายฤาษีดัดตน ท าให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดมีสุขภาพสมบูรณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีบุคลิกภาพที่ดี 
นอกจากนี้นาฏศิลป์ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัย มีระเบียบ กล้าแสดงออก มี
สมาธิ มีความพยายามอดทนในการฝึกซ้อม มีความรับผิดชอบต่อผลงาน รู้จักความไพเราะของ
เสียงเพลงและการแสดง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่ นชมความ
งาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็น พ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประก อบอาชีพได้   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วิชาดนตรีและนาฏศิลป์เป็นวิชาที่นักเรียนไม่สามารถเปิดต าราค้นคว้า
หาความรู้ให้เข้าใจได้เองทั้งหมด  ดังนั้น การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความส าคัญการจัด 
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การเรียนการสอนโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่มาประยุกต์ใช้ จึงมีความ
จ าเป็นเพ่ือท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดีขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการพัฒนาสมองส่วนบนทั้ง
สองซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาได้อย่างสมดุล (เธียร พานิช, 2544)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลัง
พระ สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากเพลงผู้ปิดทองหลังพระนั้น เป็น
เพลงหนึ่ งที่ประพันธ์ขึ้นเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ  ในวันที่  5 ธันวาคม 2554  เนื่องด้วยเป็นปีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ ได้มีการน าพระราชด ารัส พระราช 
กรณียกิจ และพระบรมราโชวาทมาเรียงร้อยเป็นบทเพลง ในบทเพลงมีความหมายลึกซึ้ง กล่าวถึงการ
ท างานแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่ากังวลดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2506  “...การ
ท างานด้วยใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นส าคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลส าเร็จนั้น
จะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจ าเป็น
ก็ต้องปิด   ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้า
ทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้... ”  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้ก้าวทันกับยุคสมัย  ผู้สอนจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การสอนด้วยวิธีการปกติกับรูปแบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีผลการเรียนเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระกับการสอนแบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระ
นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)  โดยใช้ รูปแบบ  Static Group Comparison Design (ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2553)  
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 6 ห้องเรียน  
     กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับ

ฉลาก 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองได้แก่ห้อง ม.1/4 จ านวน 52 คน และกลุ่มควบคุมได้แก่ ม.1/6 
จ านวน 47 คน 

2.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทอง

หลังพระ สาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน 
    2.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
          2.2.1 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เพลงผู้ปิดทองหลังพระ 
          2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 

MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ  
     ผูว้ิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักสูตร ให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลง

ผู้ปิดทองหลังพระ โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
     3.2 สถิติทดสอบ Independent Samples  t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลประเมินทักษะ

ปฏิบัติทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัติของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลง 
              ผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง  

นนทบุรี ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กลุ่มทดลอง  n = 52 กลุ่มควบคุม  n = 47 
t 𝑷 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
แผนที่ 1 2.60 0.40 ดีเยี่ยม 2.26 0.44 ดี 6.325 0.000 
แผนที่ 2 2.22 0.10 ดี 2.07 0.20 ดี 4.657 0.000 
แผนที่ 3 2.61 0.09 ดีเยี่ยม 2.43 0.07 ดี 4.914 0.000 
แผนที่ 4 2.48 0.11 ดี 2.15 0.20 ดี 6.018 0.000 
แผนที่ 5 2.28 0.10 ดี 2.07 0.18 ดี 5.088 0.000 
แผนที่ 6 2.28 0.10 ดี 2.06 0.10 ดี 7.510 0.000 
แผนที่ 7 2.30 0.12 ดี 2.14 0.09 ดี 5.495 0.000 
แผนที่ 8 2.37 0.15 ดี 2.06 0.11 ดี 7.964 0.000 

รวม 2.39 0.82 ดี 2.16 1.01 ด ี 8.659 0.000 
𝑃<.01 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ ของการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิด
ทองหลังพระระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลง
ผู้ปิดทองหลังพระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยในระดับดี ( X = 2.39, S.D. = 0.82) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยในระดับดี ( X = 
2.16, S.D. = 1.01) จากการทดสอบ  t-test Independent  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (t = 8.659, 𝑃 = 0.000)  

 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการ 
               จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ   
               

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.25 0.11 มาก 
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 4.27 0.10 มาก 
การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ 4.20 0.11 มาก 
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 4.32 0.11 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.11 มาก 
 
จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์ พบว่า ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.26,  S.D. 
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= 0.11)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ ( X = 4.32,  S.D. = 0.11) รองลงมาคือด้านการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( X = 4.27,  S.D. = 0.10)  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 
4.25,  S.D. = 0.11) และด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 
0.11) 

 
อภิปรายผล 

1. สรุปผล 
   1.1  การวิเคราะห์  จากการทดสอบ  t-test Independent พบว่าค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมินทักษะปฏิบัติ  ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ   แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ t  = 8.659 มี  
𝑃< .01 นั้น    คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ  
กนกกร แววพหูสูต (2549) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับไฟฟ้า ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบการแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และงานวิจัยของโชคสุวิชัย สุภาพาส (2554) ได้ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MATเรื่องเส้นขนาน ที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์  และ
ความสามารถในการสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่องเส้นขนาน สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้กับวิชาดนตรีนาฏศิลป์เท่านั้น            
ยังสามารถใช้ได้กับวิชาอ่ืนๆ เช่น เพ่ือเป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์  เกิดประสบการณ์     
มีทักษะด้านการสังเกตและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถน าเสนองานได้อย่างภาคภูมิใจ 
ทุกแผนการเรียนจะเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการท างาน เห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

   1.2  ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT 
เพลงผู้ปิดทองหลังพระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายด้าน นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก จากการวิจัยที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  การเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
(สาระนาฏศิลป์) มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งมีโอกาสเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรินทร์ ล าพุทธา (2545) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 4 MAT 
ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ได้แก่การน าเสนอผลงานได้ดีและกล้าแสดงออก มีทักษะการสังเกต มีความสามัคคี และรู้จัก
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเนื่องจากการท างานระบบกลุ่ม มีความสนุกสนานในการท า
กิจกรรม เพราะบรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
    1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ มีกิจกรรมการเรียนรู้ 

8 ขั้นตอน ซึ่งในเวลาสอนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ดังนั้นผู้สอนต้องพยายามควบคุมเวลา และยืดหยุ่น
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

    1.2 ควรมีการจัดหาสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ 
ตลอดจนการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควรได้รับการพัฒนาและทดลองกิจกรรมการเรียนรู้

สาระนาฏศิลป์ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ  
    2.2 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควรได้รับการพัฒนาและทดลองในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นๆ ในทุกระดับชั้น 
    2.3 การทดลองควรค านึงถึงเพศของผู้เรียน จ านวนความแตกต่างกันของนักเรียนชาย

และนักเรียนหญิงควรใกล้เคียงกัน เนื่องจากธรรมชาตินักเรียนหญิงจะสนใจเรียนวิชานาฏศิลป์
มากกว่านักเรียนชายซึ่งอาจจะมีผลต่อการทดลอง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 278 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคอร์ท ( Likert’s Five Rating scale) มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.ภาวะผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับได้แก่ การให้รางวัล
ตามสถานการณ ์ การสร้างแรงดลใจ   และ ความเสน่หา    
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกด้าน โดยมีล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านนโยบายและแผนการบริหารงาน และด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การกระตุ้นการใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อยู่ในระดับ สูงมาก รองลงมาคือ การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การสร้างแรง
ดลใจ ความเสน่หา การให้รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก อยู่ในระดับ ค่อนข้าง
สูง การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ า  และการบริหารแบบตาม
สบายมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ต่ า 
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 4. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การ
บริหารแบบตามสบาย การสร้างแรงดลใจ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ การให้รางวัลตาม
สถานการณ์ สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าความแปรปรวนของตัวแปรความพึงพอใจร้อยละ 76.50 รูปสมการคะแนนดิบดังนี้   

Ŷ   =  .560 +1.97(X8)  +.208(X7)+.061(X4)  +.181(X6)+.081(X3)+.092(X1) 
 

  ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the relationship between 

leadership of school administrators and teachers satisfaction under Prachinburi Primary 
Educational Service Area Office 2. The sample used in the study consisted of 278 
teachers working in the school under Prachinburi Primary Educational Service Area 
Office 2. The instruments used for the data collecting applied Likert 5 levels- rating- 
scale questionnaires. The test’s reliability is 0.98. The statistics utilized in analyzing the 
data were mean, standard deviation Pearson’s Product Moment Correlation coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The results of the study were found as follows: 
 1. The administrators’ behavior of school under Prachinburi Primary 
Educational Service Area Office 2 was found on high level and the contingent reward 
was rated at high level. 
 2. The teacher job satisfaction under Prachinburi Primary Educational 
Service Area Office 2 was found on high level in overall and each items and the 
achievement was rated at high level. 
 3. The correlation between administrator’ leadership and the job 
Satisfaction of the teacher under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 
2 were at a very high level. The intellectual stimulation was at a very high level. The 
individualized consideration, inspiration motivation, idealized influence, contingent 
reward, and active management-by-exception were at a high level. The laissez-faire 
leadership was low level.  
 4. The administrators’ leadership as Contingent reward, passive 
management-by-exception, intellectual stimulation, lasses-faire leadership inspiration 
motivation, individualized consideration would be able to predict the job satisfaction 
of  the Teachers under  Prachinburi Primary Educational  Service Area Office 2 at 0.05 
significant level  The  prediction ability is accounted for  about 76.50%. The form 
equation was as follows: 

Ŷ   =  .560 +1.97(X8)  +.208(X7)+.061(X4)  +.181(X6)+.081(X3)+.092(X1) 
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ค าส าคัญ  
              ภาวะผู้น า ผู้บริหาร ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศไทยมีการเดินหน้าและพัฒนาสิ่งต่างๆอย่าง
ต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งในด้าน วัตถุ  เทคโนโลยีต่างๆ  และมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาชีวิตเพ่ือก้าวไปตาม
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆที่ต้องอยู่กับสังคมที่ต้องพัฒนาตามกันโดย
ปฏิเสธไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรการศึกษา เพ่ือให้ระบบการจัดการศึกษาและสถานศึกษาที่จะท าให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและอนาคต บุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้น าและผู้
ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งประสานสัมพันธ์กับชุมชน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การเรียนการสอน มีความสามารถในการระดมทุนและใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเป็นจอมทัพส าคัญท่ีจะน าองค์กรให้ก้าวไป ในกระแสแห่ง
การปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน น าไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
เพราะผู้บริหารเป็นผู้น าสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินการ  ตลอดจนต้อง
มีภาวะผู้น าเพ่ือน าสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ( ธีรดา สืบวงษ์ชัย, 2553) 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าพบว่ามีแนวทางใหม่แนวทางหนึ่งที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของ แบสและริกกิโอ ( Bass,& Riggio, 2006) ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผู้ตามให้เกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานเกินเป้าหมายที่ก าหนด ต้องเปลี่ยน
ทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นของผู้ตามให้มีภาวะผู้น าในระดับสูง ภาวะผู้น าใน
แนวคิดดังกล่าวมี 2  ประเภท คือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational  Leadership) 
เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามและพัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวก
เขาไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การหรือสังคม และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional  
Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ จูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ตาม
บรรลุเป้าหมาย โดยผู้น าจะระบุบทบาท และข้อก าหนดงานที่ชัดเจน ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะ
ปฏิบัติงาน และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตามจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่
เป็นรางวัลภายนอก โดยผู้น าจะต้องรับรู้ความต้องการของผู้ตาม (สมุทร ช านาญ, 2554) 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบตามความเป็นไปในการ
ใช้ชีวิตประจ าวันและสภาพภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลซึ่งมีความต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานรวมถึงสภาพจิตใจที่เป็นความสุขส่วนตัวและความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดชีวิต  
ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นความปรารถนาเป็นพลังผลักดันภายในใจของแต่
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ละคนที่จะเร่งเร้าให้บุคคลมีพฤติกรรมบางอย่างพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นการปรับปรุงสร้างสรรค์
หรือท าอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิม การสร้างแรงจูงใจจึงมีความส าคัญมากเพราะการจูงใจจะช่วยชัก
น าให้มนุษย์น าศักยภาพของตนออกมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้บริหารต้องแสดงพฤติกรรมในการบริหารงานในทางที่จะกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูทุกคน
เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่โรงเรียนท า
ให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนก็จะก่อให้เกิดความผูกพันแก่องค์กรหรือโรงเรียนการสร้างความ
พึงพอใจในโรงเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะสามารถสร้างความรัก  ความศรัทธา  ความผูกพัน
และความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เกิดกับโรงเรียน เพ่ือให้ครูเกิดความ
จงรักภักดีต่อโรงเรียนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอุทิศตนและเวลาให้กับงานในหน้าที่เกิด
ความภาคภูมิใจและความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในโรงเรียน (กันยา เทพกัน, 2553)  
 ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
มีผู้บริหารปฏิบัติราชการในโรงเรียน ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่   มีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน และผู้บริหารสมารถให้คุณและโทษแก่บุคคลในโรงเรียนที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
โรงเรียนได้และที่ส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน 
เป็นผู้วางแผนงานเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียน จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งต่อ
ความส าเร็จของโรงเรียนและสร้างความพึงใจในการปฏิบัติงานและจะน าพาสถานศึกษาสู่คุณภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2556) 
 จากความเป็นมาและส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าครูยังต้องการการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้บริหารในการช่วยเหลือในด้านต่างๆผู้บริหารโรงเรียนจึงควรที่จะส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดความ พึง
พอใจในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานในโรงเรียนประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  ผู้วิจัยจึงสนใจน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ แบสและริกกิ
โอ( Bass and Riggio ,2006  อ้างถึงใน สมุทร ช านาญ,  2553)  มาเป็นพฤติกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  และศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่อยู่ในฐานะ
การเป็นผู้น าและเป็นความคาดหวังในความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสุขมีและความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ระดับใด 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อยู่ระดับใด 
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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 4. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2  
 4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับลักษณะของภาวะผู้น าตามแนวคิด  แบส
และริกกิโอ (Bass & Riggio, 2006) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น า
การเปลี่ยนสภาพ เป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert’ s Five Rating 
scale, 1976) 
 2. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยใช้ความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละด้าน จ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน 5) ด้านนโยบายแผนการบริหารงาน 6) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเป็นแบบวัดมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert’ s Five Rating scale,1976) 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง (Try -out) ใช้กับครูผู้สอนโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น     
(Reliability) ของแบบสอบถาม 
 4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990) น าผลทีได้จากการวิเคราะห์หาค่าจ าแนกรายข้อ ระหว่างคะแนนรายข้อตั้งแต่ 
0.40 - 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0 .98 น าไปใช้เป็นข้อค าถามในการตอบ
แบบสอบถาม 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยหาคะแนน
ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยใช้
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
 3. การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยใช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับได้แก่ การ
ให้รางวัลตามสถานการณ์ การสร้างแรงดลใจ และความเสน่หา    
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อยู่ในระดับมากท้ังหมดทุกด้าน โดยล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
3 อันดับได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านนโยบายและแผนการบริหารงาน และด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ   
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การกระตุ้นการใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2  อยู่ในระดับ สูงมาก รองลงมาคือ การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การสร้างแรงดล
ใจความเสน่หา การให้รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ า และการบริหารแบบตามสบาย
มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ต่ า 
 4. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉย  
เชิงรับ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การบริหารแบบตามสบาย การสร้างแรงดลใจ การมุ่งสัมพันธ์ เป็น
รายบุคคล สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าความแปรปรวนของตัวแปรความพึงพอใจร้อยละ 76.50 รูปสมการคะแนนดิบดังนี้   
 Ŷ   =  .560 +1.97(X8)  +.208(X7)+.061(X4)  +.181(X6)+.081(X3)+.092(X1) 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการปฏิรูป
การศึกษาที่เป็นนโยบายท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับอบรมจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนซึ่งต้องปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานเพ่ือ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  

50 

เป็นภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยใช้ความพยายามเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามให้ไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น จูงใจให้ผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของตัวเอง
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้น าสามารถให้รางวัลหรือลงโทษผู้
ตาม ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตาม
เป้าหมาย คูเนอทและเลวิส (Kuhnert & Lewis, 1987) ได้ศึกษาลักษณะของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยน
สภาพและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน พบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจะอยู่ในระดับที่มีค่าสูงกว่า
ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน คือผู้น าในลักษณะของผู้น าการแลกเปลี่ยนจะมีลักษณะการท างานด้วย
แรงจูงใจเพ่ือประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในขณะที่ผู้น าการเปลี่ยนสภาพจะอยู่ในระดับที่พัฒนาสูงขึ้นไป
จะไม่สนใจต่อความต้องการของตนเอง แต่จะเริ่มเห็นคุณค่าของหมู่คณะและหน่วยงานซึ่งเป็นคุณค่า
และคุณธรรมที่สูงกว่า  ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเองก้าวเข้าถึงจิตใจของผู้
ตาม กระตุ้นให้ลูกน้องเห็นคุณค่าของความมีอุดมคติ เพ่ือที่จะไม่ท างานตามหน้าที่เพียงเพ่ือเงินเดือน
หรือผลตอนแทนไปวันๆ อีกทั้งพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
การยอมรับและท างานจนบรรลุเป้าหมายที่ยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัมพร  อิสสรารักษ์
(2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาค
ตะวันออก พบว่า ภาวะผู้น าแบบปฏิรูป อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ  ศุภกิจ  สานุสัตย์ (2547) 
ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุดม  สิงห์โตทอง
(2550) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  รวมทั้งงานวิจัยของ 
ชมพูนุช สิงห์สาคร (2554) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐ อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ในด้านความพึงพอใจในการท างานมากหรือน้อยขี้นอยู่กับการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา แมนนิ่ง (Manning, 
1977) ได้ศึกษาสภาพความพึงพอใจและสภาพความไม่พึงพอใจในการท างานของครู โดยใช้ทฤษฎี
ของเฮอร์ซเบอร์ก กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 30 คน ผลวิจัยพบว่าองค์ประกอบของปัจจัยกระตุ้นในด้าน  
ความส าเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ  และความก้าวหน้าในงาน มีความส าคัญมากในการจูงใจให้
ท างาน โดยเฉพาะความส าเร็จในงานและการยอมรับนับถือ และเซอร์จิโอวานิ (Sergiovanni, 1983) 
ได้ศึกษาองประกอบที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า 
การได้รับการยอมรับนับถือ ความส าเร็จของงาน และความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ครู
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เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความรู้สึกที่ดีต่อความส าเร็จของงาน และการยอมรับนับถือ
ในระดับสูง สอดคล้องกับ ศุภกิจ  สานุสัตย์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น   ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกับ  สุพิษ  จุ้ยกลาง (2550) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และแยกตามปัจจัยอยู่ในระดับมากด้วย รวมทั้ง
งานวิจัยของ ศิริชัย  มาประเสริฐ (2551) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา บริษัท กฤตพรพรรณ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการของบริษัทโดยภาพรวมและรายด้านมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรดา  สืบวงษ์ชัย (2553) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว่า   ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เป็นเพราะการปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งมีผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาและภาวะผู้น ามีผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยตรงหมายความว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น ามากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจะ
อยู่ ในระดับมากด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  แกลโลเวย์  (Galloway, 1968 ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐมิสซิสซิปปี กับ ขวัญ
ของครู พบว่า พฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์กับขวัญของครูในทางบวก พฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารยิ่งมีอัตราสูง ขวัญของครูยิ่งสูงขึ้นไปด้วย พฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งสัมพันธ์ส่งผลต่อขวัญของครู
มากที่สุด พฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งงานไม่ส่งผลต่อขวัญของครูเลย และงานวิจัยของ เชิดชัย อุทัยวี (2549) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งงานวิจัยของ ธีรดา   
สืบวงษ์ชัย  (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 มีความความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และ แจง (Jang, 1987) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าได้แก่
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับความพึงพอใจของครู พบว่า ถ้าผู้น า
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มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างานแก่ครูมีเป้าหมายที่ชัดเจนยอมรับความ
คิดเห็นของครูมากน้อยเพียงใด ก็จะท าให้ครูมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้นเท่านั้น 
 4. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การ
บริหารแบบตามสบาย การสร้างแรงดลใจ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ แบบการให้รางวัลตาม
สถานการณ์  สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาประกอบกับข่าวสารทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ 
ผู้บริหารต้องสามารถให้การส่งเสริม สนับสนุน และใช้เทคนิคและวิธีการบริหาร เพ่ือโน้มน้าวจิตใจให้
ครูเปลี่ยนแปลงความสนใจเพ่ือตนเองไปสู่การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือองค์กร ดังนั้นภาวะ
ผู้น าจึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ครูได้เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้น าไปสู่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนวางไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ เชิดชัย  อุทัยวี (2549) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่สามารถ
ใช้พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  
มี 5 ตัวแปรคือ  การสร้างแรงดลใจ การค านึงเอกบุคคล การบริหารแบบวางเฉย   การให้ รางวัลตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม  การสร้างบารมี ส่วนการกระตุ้นการใช้ปัญญา ไม่สามารถพยากรณ์ได้ รวมทั้ง
งานวิจัยของ อภิชยา  มีเพียร (2552 )ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 
พบว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สถานศึกษาเอกชลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และงานวิจัยของ  สุรีย์พร ศรีวัฒนะ (2549) ได้ศึกษา พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พบว่า 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารแบบบงการ แบบมุ่งความส าเร็จ  แบบให้การสนับสนุน  และแบบมีส่วน
ร่วมสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญของการกระตุ้นการใช้ปัญญา เนื่องจากมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนมากที่สุด 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ควรน าผลการวิจัยภาวะ
ผู้น าในด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การบริหารแบบตามสบาย การ
สร้างแรงดลใจ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ ไปเป็นแนวทางให้ครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน เช่น ความสุขในการท างาน 
ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 
 2. ควรศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีประสิทธิผล โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติใน
การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 2) ยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
3) ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบคุณภาพและแบบประเมินรูปแบบ  
 ผลการวิจัยโดยสรุป 1) รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย หลักการแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบของ
รูปแบบการบริหาร และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ส าหรับรูปแบบการบริหารเป็นการบริหารเชิงระบบ ชึ่ง
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์กร 
หลักสูตร งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี (2) กระบวนการบริหาร 
ประกอบด้วย การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารงาน
บริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยน ากระบวนการ PDCA และการบริหาร
เชิงพุทธโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร และ (3) ประสิทธิผลของ
การบริหาร ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ
และคุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินรูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า มีความถูกต้อง 
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์   
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ABSTRACT 
 The  purposes of this research were as follows: (1) to develop an effective 
administration model of Mahachulalongkornrajvidyalaya University (2) to examine and 
(3) to evaluate the quality of  that  model .The research procedures consisted of 4 
steps as follows: (1) analyze and synthesize effective administration documents and 
researches and study, (2) design a draft, (3) examine the accuracy, the propriety, the 
feasibility and the utility  standards of the model by 9 experts through focus group 
discussion and  (4) evaluate the development of the model according to concur the 
model by 10 experts through connoisseurship. The research tools were in-depth 
interview, focus group record, the seminar issues and tape recorder. Data collected 
during the year 2013, analyzed by content analysis.  
 The research findings revealed that (1) an effective administration model of 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University consisted of concepts and principles of 
administrative model, objectives of administrative model, system of administrative 
model and conditions for success. The administrative model was a system approach. The 
components of the administrative model were administrative input, administrative process 
and administrative effectiveness. The administrative input consisted of the qualification 
of the executives and personnel, organizational structure, curriculum, budget, internal 
environment and technology. The components of administrative were the 
administration mission for graduate students, creative researches, academic service and 
arts and cultural retention, using Deming Cycle: PDCA in all of elements. The 
administrative effectiveness consisted of the quality of graduate students, creative 
researches, academic service and arts and cultural retention. (2) The effective 
administrative model of Mahachulalongkornrajvidyalaya University based on focus 
group discussion and on the uses of  connoisseurship and criticism for evaluating  found 
that the model were good in  the accuracy, the  propriety, the feasibility and the utility 
standards. 
 
ค าส าคัญ 

การพัฒนารูปแบบ การบริหารที่มีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกอย่างมากในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีผลท าให้การบริหารจัดการศึกษาไทยต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคม ด้วยเหตุนี้กระบวนการ
บริหารจัดการจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้อง
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สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการขององค์การอยู่รอด
บังเกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550) การปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่ง
หมายที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มี
ศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก ซึ่งมุ่งถึงความมีประสิทธิผล
เป็นส าคัญ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545) การบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึง
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับรูปแบบการบริหารให้มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยีข่าวสารและสังคมความรู้ไร้พรมแดน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ซึ่งต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
การสร้างองค์ความรู้ และส่งผลให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล (Organizational Effectiveness) โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการเพ่ือความอยู่รอดและธ ารงรักษาแบบแผนที่ดี
ขององค์การ (ปิติชาย ตันปิติ, 2547) องค์การที่มีประสิทธิผลย่อมมีความเจริญเติบโตสามารถด ารงอยู่
ได้ และตอบสนองภารกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในระยะยาว ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ๆ เกิดขึ้น คือ ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท าให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีน าไปสู่
โลกยุคสารสนเทศที่คนในสังคมต้องก้าวตามให้ทันมากขึ้นทุกขณะและความเปลี่ยนแปลง ด้าน
การเมืองที่มีการกระจายอ านาจมากขึ้น ท าให้วิถีของสังคมเป็นวิถีประชาธิปไตยมากขึ้นในสังคมเมือง
และสังคมชนบท (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้องกับ
ธงทอง จันทรางศุ (2553) กล่าวไว้ว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลกมีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับเปลี่ยน
และด าเนินนโยบายให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ใน
สังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี เช่นเดียวกับ ค าเพชร ภูริปริญญา (2550) ซึ่งให้ความเห็นว่ากระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Ecological System) ทั่วทั้งโลก  
 การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลให้ 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน
เป็นหนึ่งเดียวในทุก ๆ ด้าน การศึกษาจะมีบทบาทส าคัญ ได้มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในกรอบ
ของอุดมศึกษาในอาเซียนด้วยการตั้ง ASEAN University Network: AUN หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน มีมหาวิทยาลัยชั้นน าของสมาชิกอาเซียนเป็นเครือข่าย และจะมีการเพ่ิมเติมรายชื่อของ
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมเป็นสมาชิกในแต่ละรายปีอีกด้วย (พินิต รตะนานุกูล , 2554 อ้างถึงใน
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นหัวใจหรือเป็นพลังของชาติเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนสังคม เพราะเป็นแหล่งที่รวมและผลิตก าลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขา              
ซึ่งก าลังคนเหล่านี้เองที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
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นานาอารยประเทศ (สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, 2550) สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบอย่างรุนแรงทุก ๆ ด้าน   
 ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งในอาเซียน จ าเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ด้านการศึกษานับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคต เพราะ
ไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันอุดมศึกษาเข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่ง และมีนโยบายในการสนับสนุน
ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา (อาภรณ์ แก่นวงศ์, 2554) ซึ่งจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้กล่าวไว้ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีว่า เรา
จะต้องเตรียมแผนงานรองรับโครงการ Education Hub หรือการท าให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในภูมิภาค โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2557 จะต้องพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้ขึ้นไปสู่ระดับมาตรฐาน
นานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึง
จ าเป็นจะต้องเคลื่อนไหวอย่างมีแผนหรือทิศทางอย่างชัดเจน เพราะบริบทต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมเหมือนแรงกดดันที่หนักอ้ึงให้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิปปนนท์ เกตุทัต (2548) 
กล่าวว่าแรงกดดันที่ท าให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาต้องแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลงมาจาก 1) 
โลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรีกลไกตลาด 2) สถาบันวิชาการวิชาชีพ มีอยู่จ านวนมากจ าเป็นต้องมี
การแข่งขัน 3) เครือข่ายประชาสังคมวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธ
รังศรี (2553) ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลกที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ และการแข่งขันบนพ้ืนฐานของความรู้เช่นเดียวกัน จึงมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควบคู่กับการด ารงอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็น
ไทย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
การศึกษามีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์การทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ก าลังปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษา
คือ พัฒนาคนให้รับใช้พระพุทธศาสนาและสังคม  เน้นความเป็นเลิศทางด้านพระพทธศาสนา  การ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องเรียนกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ ในระดับปริญญาตรี และ
มีบัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนั้น
ยังมีภารกิจหลักในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงมุ่งกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้าน
พระพุทธศาสนาและความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
ด าเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552) 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงมีจุดเด่นในด้าน
พระพุทธศาสนา มีจุดหมายหลักคือการเผยแผ่ธรรมะ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ผู้เรียนใน
ท้องถิ่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพ่ือยกฐานะทางสังคมให้แก่บุคคลเพ่ิมขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายของการ
บริการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหลากหลายในชั้นเรียนเดียวกัน ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้แก่ พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งวุฒิการศึกษาทางธรรม และ
ทางธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2542) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาที่ผลิตและ
พัฒนาก าลังคน เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่กระจายตัวอยู่ในท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยมี
ส่วนกลาง 1 แห่ง วิทยาเขตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 10 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์อีก 5 แห่ง 
ห้องเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน 12 แห่ง สถาบันสมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 แห่ง ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน มีแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการ
บริหารเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต มีการ
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ สามารถพัฒนาระบบการบริหารได้อย่างอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการโดยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย   
 นอกจากสภาพดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้วิจัยเห็นว่าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ อสนฺตุฏฺฐิตา ความไม่สันโดษในกุศลธรรม ควรน ามาเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษานั้น
หมายถึงว่าการบริหารจัดการศึกษาจะต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูปอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ ทันสมัย ต้วยค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสิ่งที่ดีไปกว่านี้ยังมีอีกมิใช่มีเพียงเท่านี้  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยผลของการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวจิัย 
 1. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล ควรมี
โครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง  
 2. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนั้นมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิผล  
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 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยด าเนินการดังนี้   
 1. แหล่งข้อมูลทางด้านเอกสาร  ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลเป็นเอกสาร งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือศึกษาความเป็นมา
ของการบริหารองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารการ
บริหารแนวพุทธ การบริหารงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงระบบ 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย  ความหมายของรูปแบบ  ประเภท
ของรูปแบบ องค์ประกอบรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ และกระบวนการในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล  
 2. แหล่งข้อมูลในการสัมภาษณ์ ศึกษาแนวคิดและการบริหารที่ได้ปฏิบัติจริงโดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารประจ าคณะและอาจารย์ประจ าคณะ ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง จ านวน 10 รูป/
คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง คือ รองอธิการบดี จ านวน 2 รูป/คน คณบดี/รองคณบดีทั้ง 4 คณะ 
จ านวน 4 รูป/คน และอาจารย์ประจ าทั้ง 4 คณะ จ านวน 4 รูป/คน 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์แล้วสรุปรวมเป็นองค์ความรู้ และ
ด าเนินการยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีด าเนินการดังนี้  
 1. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ  
 2. ร่างรูปแบบการบริหารตามองค์ประกอบ 
 3. น าร่างรูปแบบการบริหารน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่จะวิพากย์
คือที่ปรึกษา ผู้วิจัยท าการร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และด าเนินการดังนี้  
 1. ผู้ด าเนินการตรวจสอบรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการบริหารการศึกษา 
จ านวน 3 คน ด้านการวิจัย จ านวน 3 คน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน รวม 9 คน 
เพ่ือสนทนากลุ่มและมาประชุม เพ่ือท าการวิพากษ์ร่างรูปแบบการบริหาร 
 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือคู่มือการสนทนากลุ่ม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ใน
การสนทนากลุ่มในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
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สนทนากลุ่มตามที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มให้ผู้ที่ร่วมสนทนากลุ่มได้
ศึกษาล่วงหน้า 
  3.2 ด าเนินการสนทนากลุ่ม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
สนทนากลุ่มด้วยตนเอง การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการ ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์          
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูล จากการถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม และสรุปประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
ได้รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และด าเนินการดังนี้  
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน 
 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าคูม่ือการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur- ship) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ 
ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 14.00-16.00 น. 
และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ศึกษาล่วงหน้า 
  3.2 ด าเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองการ
ด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณภาพ 
  3.3 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
แล้วจึงน าข้อมูลนั้นไปสู่การปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดท้าย เป็นการยืนยันว่าได้พัฒนาเป็นรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล และยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล สรุปได้
ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร ชึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการบริหาร กระบวนการบริหาร และ
ประสิทธิผลของการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  
เทคโนโลยีองค์การ กระบวนการบริหาร ได้แก่ ขั้นตอนวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA คือ มีการ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน(Do) การตรวจสอบปฏิบัติตามแผน (Check) ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
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ประสิทธิผลของการบริหาร  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการ
บริการวิชาการ  คุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหาร ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบ
ของรูปแบบการบริหาร เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหารรูปแบบ ใช้หลักการแนวคิดเชิงระบบ ดังนี้ 
1) หลักการ แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach) 2) หลักการ แนวคิดภารกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา 3) หลักประสิทธิผลในการบริหารรูปแบบ 4) หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 5) หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ระบบของรูปแบบการบริหาร 
  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
  1. เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในการบริหาร มีการจัดปัจจัยและใช้ปัจจัยในการบริหารให้มีความ
พอ เพียง มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าในการบริหาร เมื่อน าไปสู่กระบวนการบริหารแล้วจะท าให้มีประสิทธิ 
ภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
  2. เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โดยการบริหารตามรูปแบบนี้จะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพ
การบริการวิชาการ คุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ระบบของรูปแบบการบริหาร ประกอบด้วย 
  1. ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ คุณสมบัติผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์การ หลักสูตร 
งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และเทคโนโลยี 
  2. กระบวนการบริหาร น ากระบวนการ PDCA มาขับเคลื่อนกระบวนบริหาร
ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน คือ การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. ประสิทธิผลของการบริหาร  ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ  คุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  เพ่ือให้การบริหารตามรูปแบบนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงก าหนด
เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รูปแบบการบริหารบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย  
  1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหาร ผู้บริหารต้องท าความ
เข้าใจกับรูปแบบนี้  ควรศึกษารูปแบบการบริหารนี้ เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับรูปแบบนี้และ
น าไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ในการบริหารให้มีศักยภาพ 
  2. ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ ในงานวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า มีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่
จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิดความก้าวหน้าผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและ ยึดหลักการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  
  3. การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสื่อสารที่ดีสามารถท าให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกัน เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม   
  4. การท างานเป็นทีม หมายถึงการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) สรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ระบบของรูปแบบการบริหาร เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ มีรายละเอียดเหมือนข้อ 2 แต่แตกต่างในเรื่อง
ระบบของรูปแบบการบริหารด้านกระบวนการบริหารคือการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 
อิทธิบาท 4 เข้าไปขับเคลื่อนกับกระบวนการ PDCA ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ             
การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารงานบริการวิชาการ  
การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะท าให้กระบวนการบริหารมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น              
มีรายละเอียดดังภาพนี้ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผ่านการ

ประเมิน คุณภาพของรูปแบบการบริหาร 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นส าคัญท่ีควรอภิปรายดังนี้ 

 

A 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหาร 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
1.คุณสมบัติผู้บริหาร
และบุคลากร 

2.โครงสร้างองค์การ 

3.หลักสูตร 

4.งบประมาณ 

5.สภาพแวดล้อมภาย 
ในองค์การ 

6.เทคโนโลยีองค์การ 

1.คุณภาพบัณฑิต 

2.คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

3.คุณภาพการบริการ
วิชาการ 

4.คุณภาพการทะนุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประสิทธิผลของการบริหาร 

ระบบของรูปแบบการบริหาร 

ปัจจัยการบริหาร 

 

การบริหาร 

งานผลิตบณัฑติ 

การบริหารงาน 

วิจัยและงาน 

สร้างสรรค ์

การบริหาร 
งานบริการ
วิชาการ 

 การบริหาร 
งานทะนุบ ารุง
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

P 

C 

กระบวนการบริหาร 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 

หลักการ แนวคิดของรปูแบบการบริหาร 
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ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

66 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหาร คือ 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร รูปแบบการบริหารนี้ควร
ใช้หลักการแนวคิดเชิงระบบดังนี้  1.1) หลักการ แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach) 
องค์ประกอบของรูปแบบคือปัจจัยการบริหาร (Input) กระบวนการบริหาร (Process) ประสิทธิผล
ของการบริหาร (Output) 1.2) หลักการ แนวคิดภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.3) หลักประสิทธิผลใน
การบริหารรูปแบบการบริหารให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย 4 ด้าน 
คือ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ คุณภาพการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.4) หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 1.5) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหาร 3) ระบบของรูปแบบการบริหาร 4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
ผลจากการวิจัยที่ได้มาขององค์ประกอบของรูปแบบนี้ได้ผ่านการประเมิน โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการบริหาร มี
การวางแผน มีการออกแบบการวิจัย และได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 10 รูป/คน เพื่อเป็นฐานในการยกร่างรูปแบบ และ
เพ่ือให้รูปแบบนี้มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล จากนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion) ให้มีการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ด้านการ
วิจัย จ านวน 3 คน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 3 รูป/คน 
รวม 9 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบ 4 
ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น และเพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบ จึงน าไปจัดการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 3 รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
บริหารการศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 รูป/คน เพ่ือพิจารณาปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร ผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อมูลที่ได้และ
วิเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงน าข้อมูลนั้นไปปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดท้าย เพ่ือพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น ซึ่งผล
การประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้ให้การประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้ให้การยอมรับและยืนยันว่ารูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบ  4 ด้าน คือ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารได้ และการพัฒนาแบบนี้จึงท าให้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R 
& D) คือ มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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 2. ผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล ระบบของรูปแบบการบริหารตามทฤษฏีระบบประกอบด้วย ปัจจัยการบริหาร 
กระบวนการบริหาร และประสิทธิผลของการบริหาร  
  ด้านปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้าง
องค์การ หลักสูตร งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เทคโนโลยี  
  2.1 คุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากร 
   ผลการศึกษาคุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัยพบว่าโดยภาพรวม ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้บริหารที่มีความสามารถต้อง
มองเหตุการณ์ในอนาคตออก และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่กว้างไกล และสามารถ
ตัดสินใจด าเนินการบริหารองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถ รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ผู้บริหารมีศิลปะในการครองใจคน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย 
สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ ผู้บริหาร มี
เมตตาธรรม นักบริหารที่เป็นผู้น าขององค์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
และสิ่งที่สมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ความรู้จัดอดกลั้นและอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้าย
คือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น ถ้าผู้บริหารที่มีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน ผู้บริหารเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้  
มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้าตัดสินใจ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน ผู้บริหารเป็นนักประชาธิปไตย นักบริหารต้องใจกว้าง
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความริเริ่มสร้างสร้างในสิ่งใหม่ ๆ และเป็น
ประโยชน์ นักบริหารต้องเชื่อในความสามารถของคนอ่ืนด้วย  ผู้บริหารมีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ การท างานต้องเปิดเผย ชัดเจน ตรงไปตรงมา แยกแยะออกได้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับปิลัญ 
ปฏิพิมพาคม (2550) ที่สรุปทักษะที่ผู้น าควรมี 7 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะด้านการจัดการ ผู้น าใน
หน่วยงานไม่ว่าจะมีต าแหน่งที่เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม มักจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใน
องค์การ 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้น า เพราะผู้น ามีหน้าที่ส าคัญที่ต้อง
ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางด้านประสานประโยชน์หรือขจัดข้อขัดแย้งระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์อาจแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 3) ทักษะด้านการจูงใจ เนื่องจาก
ผู้น าต้องท าหน้าที่ชักจูงและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทการท างานให้แก่หน่วยงาน 
ดังนั้นทักษะการจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้น าควรจะมีการจูงใจ อาจแสดงออกมาในรูปของ
การเป็นตัวอย่างที่ดี การวางตัวเหมาะสม การตอบแทนหรือให้รางวัลที่เป็นไปอย่างยุติธรรมและจริงใจ 
หรืออาจเป็นเพียงการให้ก าลังใจด้วยค าชมในเวลาอันเหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพลังและความ
ตั้งใจที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่อไป ท้ายที่สุดจะท าให้ท างานได้ส าเร็จตามความมุ่งหมายที่
ผู้น าคาดหวังไว้ 4) ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจใน
หลักการความคิด เป้าหมายและความต้องการของตัวผู้น าเอง 5) ทักษะในการเจรจาต่อรอง หมายถึง 
ความสามารถในการต่อรองไกล่เกลี่ยและจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและหน่วย งานต่าง ๆ  6) 
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ทักษะด้านการตัดสินใจ หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสืบค้นหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขพร้อมทั้งตัดสินใจแก้ปัญหา โดยเลือกแนวทางที่ให้ประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด  เพ่ือจะ
ช่วยน าพาให้องค์การอยู่รอดและด าเนินงานต่อไปได้ 7) ทักษะด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน  
  2.2 ด้านโครงสร้างองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยมีการจัดแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน มีการก าหนดงานและ ความ
รับผิดชอบให้กับแต่ละบุคคลและแต่ละหน่วยงาน มีการจัดบุคลากรให้เป็นหน่วยงาน (Unit) หลาย
หน่วยงานรวมกันเป็นฝ่าย (Department)  มีการก าหนดความผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย โดยให้มีความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการก าหนดบทบาทและลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน และ มีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร และเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นองค์การ  (Organization) 
ก าหนดความสัมพันธ์ในแนวตั้ง คือ มีการก าหนดสายงานเป็นล าดับขั้นเพื่อประโยชน์ต่อการรายงานให้
ตรงตามสายงานและจะได้ทราบว่าใครมีขอบเขตอ านาจแค่ไหน ก าหนดความสัมพันธ์ในแนวนอน คือ
มีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือในหน่วยเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการประสานงานและการท างานให้สอดคล้องกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
มากที่สุด โครงสร้างองค์การที่ชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์การเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันทั้งระบบในรูปแบบของการประสานงานระหว่างสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งหรือส่วนต่าง  ๆ 
ขององค์การ ท าให้สามารถร่วมกันด าเนินการตามภารกิจขององค์การเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการท างานตามโครงสร้างองค์การจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิผล ใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มากที่สุด จ าเป็นต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีมและการปรึกษาหารือร่วมกัน การประสานงานที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่าง  ๆ  ใน
การปฏิบัติงาน จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ Ramon 
J. Aldag & Timothy M. Stearns (1987) ที่ได้เสนอแนวคิดการออกแบบโครงสร้างองค์การที่มี
ประสิทธิผลไว้ โดยได้กล่าวว่าโครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Design) เป็นการดึงเอา
บุคลากรที่มีความช านาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะตามที่ต้องการมารวมตัวกันเป็นหน่วยโครงการ 
(Project) โดยผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่เฉพาะจะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ส่วนผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานหน้าที่เฉพาะและผู้บริหารหน่วยโครงการจะรับผิดชอบในการรวมเอากิจกรรมของ
ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละหน่วยงาน เพ่ือท าให้โครงการสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Henry Mintzberg (1983) ที่ได้กล่าวว่า โครงสร้างเฉพาะกิจ/เน้นนวัตกรรม (Adhocracy/Innovative 
Organization) ที่มีพ้ืนฐานการประสานงานโดยใช้การสื่อสารทางตรงระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นหลัก มี
การจัดโครงสร้างแบบเมทริกซ์ โครงสร้างมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสถานการณ์ มี
ความเป็นประชาธิปไตยสูง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล  
   2.3 งบประมาณ (Money) พบว่า มีองค์ประกอบ คือ ผลส าเร็จของงานตามผลผลิต 
การประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า การมอบอ านาจการบริหารงานให้กับส่วนราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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มีระดับประเมินผลเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน ขยายขอบเขตการควบคุมงบประมาณทั้งในและนอก
งบประมาณพบว่างบประมาณท่ีให้ในแต่ละปีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อ การบริหารตามแผนที่ก าหนด 
  2.4 เทคโนโลยีองค์การ พบว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสื่อ เครื่องมือ 
วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในงานบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเช่น การใช้เทคโนโลยีในด้านการ
บริหารงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนในการบริหาร เป็นแหล่งข้อมูลใน
การท างานใช้เทคโนโลยี มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอนไว้อย่างเพียงพอ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบการท างานของ
มหาวิทยาลัย เป็นตัวแปรที่ส าคัญส าหรับองค์การมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามามีบทบาทในองค์การมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีได้สร้างผลกระทบต่อองค์การอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้น มหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นที่จะต้องน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์การ 
เพ่ือให้องค์การมีความสามารถในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นจึง
ท าให้ต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ สเตียร์ส (Steers, 1980) ซึ่งได้ศึกษาประสิทธิผลองค์การ
ตามแนวคิดระบบเปิดและกล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
  3. กระบวนการบริหาร ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนวงจรการบริหารงานคุณภาพ  PDCA 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบปฏิบัติตามแผน (Check) 
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ในขณะเดียวกันใช้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็เป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับ 
PDCA นั่นคือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิผลภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน เป็นแผนการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าแผนการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นการควบคุมติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
แผนเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือไม่  มี
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลการบริหารงาน
บริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาปรับปรุง  การ
ด าเนินงาน และข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้วางแผนการด าเนินงานขององค์การต่อไป จากความคิดเห็น
ดังกล่าวผู้วิจัยพบว่ามีการบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมาตรฐาน
การด าเนินงาน มีแผนและคู่มือกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และมีการติดตาม
ประเมินขั้นตอนและระบบการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ  
 4. ประสิทธิผลของการบริหาร ผลจากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของการบริหารเป็นผลที่
เกิดจากปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพโดยก าหนดนโยบายการด าเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเน้นคุณภาพบัณฑิตมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ (นวลักษณ์) หรือ MAHACHULA (http://www. 
gotoknow.org/posts/315418: นวลักษณ์: วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) คือ 1) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (M–Morality) 2) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
(A –Awareness) 3)มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธ ศาสนา (H – Helpfulness) 4)มีความสามารถใน
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การแก้ปัญหา A-Ability) 5) มีความใฝ่รู่ ใฝ่คิด (C–Curiosity) 6) มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(H-Hospitality) 7) มีโลกทัศน์กว้างไก (U–Universality) 8) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
(L–Leadership) 9) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม (A–Aspiration)มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน 
ทุกขั้นตอนในการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการวิจัย
และการสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการด้านพระพุทธ ศาสนา และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการวิชาการ เพ่ือมุ่งให้การบริการวิชาการแก่สังคม   ใน
รูปแบบที่หลากหลาย การเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา การส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้บริหารมีการค้นคิดนวัตกรรมการด าเนินงานใหม่ ๆ เพ่ือการบรรลุ
พันธกิจและส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารองค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่มีประสิทธิผล พบว่า การบริหารหรือรูปแบบของการบริหารต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ของสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศหรือสังคมโลก  

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่ง
การออกระเบียบกฏเกณฑ์ต้องค านึงถึงภาวะวิสัยของผู้ศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอนุวัตรตาม
บ้านเมืองด้วย เพ่ือความกลมกลืนและไม่ขัดเขินเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ  
 3. กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการบูรณาการ
กระบวนการบริหารเชิงพุทธด้วยหลักอิทธิบาทสี่และกระบวนการคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ในการวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ควรมีการน าผลการวิจัยรูปแบบการบริหารระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการวิจัยหารูปแบบการบริหารด้านปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์การ 
 3. ควรท าการวิจัยเพื่อก าหนดตัวชี้วัดการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิผล   
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 4. ควรท าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทั้งระบบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่
ผ่านการประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
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คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ 
 

CHARACTERIZTIC OF PATIENTS USING ALTERNATIVE MEDICINE IN  
PUBLIC HOSPITALS 

 
ปทิตตา จารุวรรณชัย1 และ กฤช จรินโท2 

Pathita Jaruwanchai1, and Krit Jarinto2 
 

1นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาสาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  

วิทยลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบรุ ี
2อาจารย์ประจ า วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดั ชลบุร ี

_____________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อการ
เลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ใช้
ข้อมูลหลัก จ านวน 21 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ATLAS ti. 5.0 
 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกมีทั้งวัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยท างาน 
และวัยชรา ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ และมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
กระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
ผู้รับบริการที่เลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลส่วนมากใช้สิทธิเบิกต้นสังกัด มีประสบการณ์
ด้านการแพทยาทางเลือกในการดูแลตนเองที่บ้าน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการแพทย์ทางเลือกจากคนใน
ครอบครัว มีความเชื่อว่าการแพทย์ทางเลือกช่วยลดการใช้ยาที่ผลิตจากสารเคมี มีความรู้และ
ประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือกกลุ่มกายและจิต เช่น สมาธิบ าบัด การ-ออกก าลังกาย ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้การแพทย์ทางเลือกมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ  มี
พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและมีเหตุผลในการใช้การแพทย์
ทางเลือกเนื่องจากการใช้การแพทย์ทางเลือกแล้วอาการดีข้ึน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study was study the characteristics of who used 
alternative medicine that effects choose alternative medicine in public hospitals. The 
survey was qualitative research collected data from in-depth interview 21 peoples and 
content analysis to analyze data by program ATLAS.ti 5.0 
 The research found that the characteristics of patients who used alternative 
medicine were children teenagers working and old, mostly in the age range 40-60 years. 
Worked as bureaucrat and had problems with bone, joint system and muscle and 
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symptoms in chronic diseases such as diabetes, high blood pressure. The patients used 
health services in the hospitals with civil servant/state enterprises medical benefit 
package and most experienced medical care at home. Perceived alternative medicine 
information from family. It is believed that the use of alternative medicine reduces the 
production of chemicals. Most knowledgeable and experienced group of alternative 
medicine, mind-body therapies such as meditation exercises. The Alternative Medicine 
services cost were charged and free of charge for the service. Most have a habit of using 
alternative medicine with convention medicine. And rational use of medicine selected 
due to the use of alternative medicine, the symptoms improved. 

 
ค าส าคัญ 
 คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก/การแพทย์ทางเลือก/โรงพยาบาลของรัฐ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ความเจ็บป่วยของประชาชนเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่พอเพียง ขาดการเอาใจ
ใส่ในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งมีผล
ต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น (คณะกรรมการ อ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 
11, 2555) อีกทั้งยังพบว่าการรับบริการจากการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวรักษาไม่หาย และ
ยาแผนปัจจุบันมีราคาแพงเกินไป (Tindle, Davis, Phillips & Eisenberg, 2005) นอกจากนี้
การแพทย์แผนปัจจุบันมีกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพเน้นการตั้งรับ คือให้เกิดความเจ็บป่วยก่อนจึง
ท าการรักษาด้วยอาศัยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เน้นการพ่ึงพาเทคโนโลยี ขณะที่ผู้ป่วยมีลักษณะ
พ่ึงพิงขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษา โดยที่ผู้ป่วยขาดการมีส่วนร่วมในการรักษา (มนทิพา ทรงพานิช, 2552) 
การแพทย์แผนปัจจุบันมีข้อจ ากัดในการรักษา ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน (เพ็ญจันทร์ เซอร์เรอร์ และพีระพงศ์ วงศ์อุปราช, 2553) ซึ่งมีงานวิจัยส ารวจ
สถิติความพึงพอใจของผู้ป่วยทั่วโลก 30 ประเทศพบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจระดับต้น คือ มีความ
ต้องการลดค่าใช้จ่าย ส าหรับค่ายาและการรักษา และมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกผู้ให้บริการและ
วิธีการดูแลสุขภาพ (Gamble, 2012) ขณะที่องค์การอนามัยโลก มีนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ มุ่ง
สร้างเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงทางเลือกได้ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.), 2552) ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกให้ความหมาย การแพทย์ทางเลือก หมายถึง กลุ่มของ
เวชปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบกว้าง ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแผนเดิมของประเทศนั้น 
และไม่ได้อยู่ในระบบสุขภาพกระแสหลัก (องค์การอนามัยโลก, 2550) แต่ส าหรับในประเทศไทยตาม
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมาย การแพทย์ทางเลือก หมายถึง 
การแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์-
แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้ืนบ้าน (สช., 2552) ซึ่งหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา 
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The National Center for Complementary and Alternative Medicine ไ ด้ แบ่ ง ป ร ะ เภท
การแพทย์ทางเลือกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ยาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปอาหารเสริม กลุ่มจิตและกาย เป็นการปฏิบัติกายและจิตเน้นไปที่สมอง จิต 
กาย และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการท างานทางกายภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สมาธิบ าบัด โยคะ 
การกดจุด กลุ่มการปรับเปลี่ยนร่างกาย เป็นการปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนร่างกายเน้นที่โครงสร้างร่างกาย
ของระบบของร่างกายรวมทั้งกระดูก ข้อต่อ เนื้อเยื่ออ่อน การไหลเวียนโลหิต และระบบน้ าเหลือง 
เช่น การจัดกระดูกแบบไคโรแพรคติก และการนวดบ าบัด และกลุ่มแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ เป็นวิธี
หลากหลายวิธีทางตะวันออกและตะวันตก เพ่ือส่งเสริมการใช้ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ เป็น
การแพทย์ดั้งเดิม รวมถึงพลังบ าบัดต่าง ๆ เช่น พลังเรกิ เป็นต้น (NCCAM) (2012) การแพทย์ทางเลือก
ส่วนใหญ่ใช้การรักษาแบบองค์รวม ให้ความสนใจผู้ป่วยอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ความ
เป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ การปรับวิถีชีวิต การรับประทานอาหาร
ตลอดจนสังคมของผู้ป่วย (ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2551) สามารถใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันจะ
ช่วยให้การรักษาดีขึ้น (วุฒิกนก วังโน และอุบลรัตน์ ดีพร้อม, 2548) ตลอดจนช่วยลดผลข้างเคียงจากการ
รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน (Wanchai, Armer, & Stewart, 2010) การแพทย์ทางเลือกจึงเป็น
ทางเลือกที่เด่นชัดมากขึ้นของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างและบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรง ปรับสมดุลในร่างกาย 
และสามารถน ามาปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และประหยัดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน (เพ็ญจันทร์ เซอร์เรอร์ และพี
ระพงศ์ วงศ์อุปราช, 2553) มีการบรรจุการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนช่วยลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยสู่นานาชาติ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555) จึงควรมีการพัฒนาระบบบริการใน
ด้านการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านความรู้ และ
การสร้างเอกลักษณ์ของการบริการให้โดดเด่น (ส านักการค้าบริการและการลงทุน, 2554)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้การแพทย์-
ทางเลือกในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรที่ให้บริการการแพทย์ทางเลือกใน
ประเทศไทย ให้มีการจัดบริการสุขภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการการแพทย์ทางเลือก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาไปสู่การให้บริการการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อการเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกใน
โรงพยาบาลของรัฐเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการการแพทย์
ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย  
 ขั้นตอนในการก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักได้มาจากผลการวิจัยเชิงปริมาณในช่วงต้นที่ส ารวจหา
สถานบริการการแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หลังจากนั้นจึงเลือกแบบ
เจาะจงสัมภาษณ์กับโรงพยาบาลของรัฐที่มีการให้ข้อมูลการให้บริการการแพทย์ทางเลือกหลากหลาย
ชนิดในโรงพยาบาลมากที่สุด จ านวน 5 ล าดับแรก ได้แก่ จ านวน 20, 15, 14, 13, และ 12 ชนิด
ตามล าดับ แต่ละแห่งมีการด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ซึ่ง
พบว่าใน 5 อันดับแรก เป็น โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง ทั้ง 3 แห่งอยู่ในเขต
ภาคกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่งในเขตภาคตะวันออก และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 1 แห่งในเขตภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 
ท่าน ประกอบไปด้วย คือ 1) ผู้ให้บริการการแพทย์ทางเลือกระดับผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการแพทย์ทางเลือกในองค์กรแพทย์ทางเลือก 
จ านวน 1 ท่าน 2) ผู้ให้บริการการแพทย์ทางเลือกระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 ท่าน 3) ผู้รับบริการ
แพทย์ทางเลือก จ านวน 1 ท่าน และผู้ท างานในหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่ให้บริการ
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ทางเลือกจ านวน 1 ท่าน รองผู้อ านวยการส านัก
การแพทย์ทางเลือกส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ทางเลือก
ส่วนการศึกษาและพัฒนา จ านวน 1 ท่าน รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ทางเลือกส่วนคุ้มครองสุขภาพ
จ านวน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมบริการสุขภาพ ส านักการแพทย์ทางเลือก จ านวน 1 ท่าน และ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ส านักการแพทย์ทางเลือก จ านวน 1 ท่าน รวมท าการสัมภาษณ์
ทั้งหมด 21 ท่าน 
 2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฏีหลักการ งานวิจัยต่าง ๆ และศึกษา
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดประเด็นไว้คือ 
ลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก และการเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ด้านการใช้
บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ด้านการใช้สิทธิประกันสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก ด้าน
ประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ ด้านการรับรู้ข้อมูลการแพทย์ทางเลือก ด้าน
ความเชื่อเรื่องการแพทย์ทางเลือก ด้านความรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือก ด้านประสบการณ์การใช้
การแพทย์ทางเลือก ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้การแพทย์ทางเลือก ด้านพฤติกรรมการใช้การแพทย์
ทางเลือก และด้านเหตุผลที่เลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือก โดยก าหนดขอบเขตของค าถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
 
 
 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

77 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จ านวน 7 ท่าน 
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหา หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ส่ง
เสนอคณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อผ่านแล้วจึงน ามาใช้ในการสัมภาษณ์ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุญาตสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากทางวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากนั้นติดต่อและส่งหนังสือขอความอนุญาตสัมภาษณ์ พร้อมแบบสัมภาษณ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละแห่งเพ่ือประสานงานติดต่อนัดพบผู้ให้สัมภาษณ์หลักแต่ละท่าน
เมื่อได้รับการตอบรับแล้วผู้วิจัยจึงเข้าสัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดหมาย ด้วยการแต่งกายสุภาพ แนะน า
ตนเองก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย รายละเอียด และขออนุญาตในการบันทึกเสียงและ
ภาพ และขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยการมอบของที่ระลึกที่เหมาะสมหลังเสร็จการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ตั้งแต่ มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ 
โดยเริ่มต้นด้วยการทอดเทปสัมภาษณ์ ท าการจัดกลุ่มตามประเด็นหัวข้อ  ดังนี้ ลักษณะของผู้ใช้
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ อาการเจ็บป่วย เป็นต้น และการเลือกรับบริการการแพทย์
ทางเลือก ได้แก่ ด้านการใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ด้านการใช้สิทธิประกันสุขภาพด้าน
การแพทย์ทางเลือก ด้านประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ ด้านการรับรู้ข้อมูล
การแพทย์ทางเลือก ด้านความเชื่อเรื่องการแพทย์ทางเลือก ด้านความรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือก ด้าน
ประสบการณ์การใช้การแพทย์ทางเลือก ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้การแพทย์ทางเลือก ด้านพฤติกรรม
การใช้การแพทย์ทางเลือก และด้านเหตุผลที่เลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือก หลังวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วท าการสรุป ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ATLAS.ti 5.0 
ในการถอดความและวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประมวลผลข้อมูลออกเป็นภาพมโนทัศน์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก มีทุกวัยที่ใช้การแพทย์-
ทางเลือก ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยท างาน และวัยชรา ส่วนมากที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลอยู่ในช่วง
อายุ 40-60 ปี ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ รองลงมาเป็นข้าราชการเกษียณอายุ นักเรียน และอาชีพ
ค้าขาย อาการเจ็บป่วยที่มารับบริการการแพทย์ทางเลือก ส่วนมากจะมีอาการเจ็บป่วยด้วยปัญหา
สุขภาพ เรื่อง ปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดขา ปวดหลัง ปวดสบัก 
รองลงมาเป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ ไขมันในเลือดสูง นอนไม่หลับ 
ฯลฯ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการแพทย์ทางเลือกเฉลี่ย 5-6 คนต่อวัน  
 ผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกมีการเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือก (UOAM) สรุปได้ดังนี้
  1. ด้านการใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล (HOL) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก
ส่วนมากเคยใช้บริการแพทย์ทางเลือกด้านสุขภาพในโรงพยาบาล (GHOL) ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 
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(GHOL3) โรงพยาบาลทั่วไป (GHOL2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (GHOL4) โรงพยาบาลของ
รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (GHOL5) และโรงพยาบาลศูนย์ (GHOL1) 
  2. ด้านการใช้สิทธิประกันสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก (PAT) ของผู้ใช้การแพทย์-
ทางเลือก พบว่า ส่วนมากใช้สิทธิเบิกต้นสังกัด (PAT2) เพราะปัจจุบันข้าราชการจะไปโรงพยาบาลด้วย
การใช้สิทธิตรง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรงพยาบาลจะไปเรียกเก็บกับกรมบัญชีกลางเอง ส่วนใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ถ้าเป็นสิทธิเบิกได้ ก็จะเก็บเงินสดเต็มก่อนแล้วทางโรงพยาบาลจะ
เขียนใบเสร็จให้ผู้รับบริการไปเบิกต้นสังกัดด้วยตนเอง รองลงมา คือ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตรทอง) (PAT1) ซึ่งให้บริการฟรีส าหรับผู้ที่ใช้บัตรทองไม่มีค่าใช้จ่าย และการใช้เงินสด (PAT3) 
นอกเหนือจากรายการที่ก าหนด เพราะผู้รับบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่ก่ีรายการที่เหลือต้องช าระ
เงินสด หากใช้สิทธิข้าราชการบ านาญ ต้องช าระเงินสดก่อนแล้วน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด 
  3. ด้านประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ (EXP) ของผู้ใช้การแพทย์
ทางเลือก พบว่า ส่วนมากมีการดูแลตนเองที่บ้าน (EXP1) ประชาชนสามารถดูแลตัวเองด้วยการแพทย์
ทางเลือก น าความรู้ไปปฏิบัติต่อเองที่บ้าน พ่ึงตนเองได้ เหมือนสมัยก่อนรุ่นบรรพบุรุษก็ใช้สมุนไพรใน
การรักษาดูแลตนเองที่บ้าน ดูแลเรื่องอาหารการกิน ไม่นอนดึก การออกก าลังกาย รักษาอารมณ์  
สวดมนต์ นั่งสมาธิ รองลงมา คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ (EXP2) การให้บริการการแพทย์ทางเลือก
ควรน าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของรัฐ มีทั้งในส่วนของการใช้ยาสมุนไพร การใช้หัตถการ การ-
ให้ค าปรึกษา มีการสอนฝึกออกก าลังกาย ท าโยคะ ชี่กง ฝึกลมหายใจ  นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของ
อาหารเสริม เพราะแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ทางโรงพยาบาลจึงต้องน าความรู้การแพทย์-
ทางเลือกไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการ และ 3) ชมรมและอบรมในชุมชน (EXP3) เป็นการท า
กิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาล หรือแพทย์กับ อสม. ออกมาสอนอบรมการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน 
  4. การรับรู้ข้อมูลการแพทย์ทางเลือก (REC) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่า ส่วนมาก 
รับรู้ข้อมูลจากคนในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน (REC1) ส่วนมากเพ่ือนฝูงแนะน า เพ่ือนบ้านที่เคยมาใช้บริการ
ที่โรงพยาบาลแล้วดีจึงมาเล่าให้ฟัง นอกจากนี้บางครอบครัวมีการสืบต่อจากบรรพบุรุษในการใช้สมุนไพร
รักษา รองลงมา คือ การรับรู้ข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์ (REC4) ปัจจุบันมีรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับ
การแพทย์ทางเลือกหลากหลายช่องสถานี การรับรู้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (REC2) เป็นแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลที่แนะน าให้ใช้ การรับรู้ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนต (REC3) การรับรู้
ข้อมูลผ่านเสียงตามสาย (REC5) โดยในชุมชนจะมีเสียงตามสายจาก อบต.ที่จัดประชาสัมพันธ์เข้าไปตาม
ในหมู่บ้าน และ 6) การรับรู้ข้อมูลจากหนังสือ/วารสาร (REC6) 
  5. ด้านความเชื่อเรื่องการแพทย์ทางเลือก (BEL) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่า
ส่วนมาก มีความเชื่อในเรื่อง การแพทย์ทางเลือกช่วยลดการใช้ยาที่ ผลิตจากสารเคมีไม่ต้องเสี่ยงกับ
ผลข้างเคียงของยาเคมี กินแบบธรรมชาติน่าจะช่วยให้ดีขึ้น (BEL4) ใช้การแพทย์ทางเลือกช่วยให้อาการ
เจ็บป่วยดีขึ้นหรือทุเลาลง และไม่มีโรคเพ่ิม (BEL2) เพราะทุกวันนี้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามี
คนไข้มากขึ้น การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันและทานยาเพียงอย่างเดียวไม่หาย อาการโรคบางอย่าง
รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ได้อาการโรคเพ่ิมมากขึ้น เช่น โรคความดัน เบาหวาน ได้ยามาจะมี
โรคแถมเพ่ิมขึ้นจากการใช้ยา (BEL1) เชื่อว่าการแพทย์ทางเลือกดูแลร่างกายเป็นองค์รวม (BEL3) 
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  6. ด้านความรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือก (KNO) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่า
ส่วนมากมีความรู้ 1) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มกายและจิต (KNO1) ได้แก่ สมาธิบ าบัด การสวดมนต์ 
ดนตรีบ าบัด การออกก าลังกาย เต้นแอโรบิค และการโยคะ 2) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มสารชีวภาพ 
(KNO2) ได้แก่ การกินอาหารมังสวิรัติ/กินเจ การใช้สมุนไพร การดื่มน้ าผักผลไม้ การกินอาหารเสริม
และการสวนล้างล าไส้ใหญ่ 3) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มอ่ืน ๆ (KNO4) ได้แก่ การแพทย์วิถีธรรม สปา
การแพทย์แผนจีน การล้างพิษตับ และการใช้หินบ าบัด และ 4) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มหัตถการและ
กายบ าบดั (KNO3) ได้แก่ การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย และการนวดแบบต่าง ๆ  
  7. ด้านประสบการณ์การใช้การแพทย์ทางเลือก (USE) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
พบว่า ส่วนมากมีประสบการณ์ใช้ คือ 1) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มกายและจิต (USE1) เช่น สมาธิ
บ าบัด การออกก าลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การสวดมนต์ ดนตรีบ าบัด โยคะ การฝังเข็ม และเต้น
แอโรบิค 2) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มหัตถการ และกายบ าบัด (USE3) ได้แก่ การนวด และ การปรับสมดุล
โครงสร้างร่างกาย 3) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มสารชีวภาพ (USE2) ได้แก่ การกินอาหารมังสวิรัติ/กินเจ 
ดื่มน้ าสมุนไพร ใช้สมุนไพรจีน และการสวนล้างล าไส้ใหญ่ และ 4) การแพทย์ทางเลือกกลุ่มอ่ืน ๆ 
(USE4) ได้แก่ การแพทย์วิถีธรรม และการล้างพิษตับ 
  8. ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้การแพทย์ทางเลือก (PAY) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
พบว่า ส่วนมากมีค่าใช้จ่าย (PAY2) แต่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในส่วนที่สามารถเบิกได้ และจ่ายเงิน
สดในรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ ซึ่งรายการที่เบิกได้ ได้แก่ ค่านวด ค่าฝังเข็ม และค่าอบอินฟาเรด 
และจ่ายเงินสดในรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ เช่น พลังออร่า คีเลชั่นบ าบัด พลังเสียงบ าบัด ดนตรีบ าบัด 
เตียงควอนตัม นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย สปาหน้า สปาตัว สปาเท้า วารีบ าบัด การสวนล้างล าไส้ใหญ่ 
2) ไม่เสียค่าใช้จ่าย (PAY1) ส าหรับการให้บริการให้ค าแนะน าการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ โยคะ การ
ออกก าลังกาย การกดจุด สมาธิบ าบัด น้ าสมุนไพร 
  9. ด้านพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือก (FOR) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
ส่วนมากพบว่า มีการใช้การแพทย์ทางเลือกร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นแบบผสมผสานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน เพราะเห็นได้ว่ามีหลายโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถใช้รักษาได้เพียง
อย่างเดียว จึงต้องใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยจะท าให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น แม้นไม่ได้
น ามาใช้ทั้งหมด การแพทย์ทางเลือกเข้ามาตอบโจทย์ได้มากกว่า มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
หรือมากกว่า ต้นทุนถูกกว่ามีความปลอดภัย สามารถกระจายการบริการได้ คือ ตอบโจทย์ในระบบสุขภาพ
ที่จะเกิดขึ้น (FOR1) ใช้การแพทย์ทางเลือกเพ่ือป้องกันฟ้ืนฟูสุขภาพ (FOE3) และ ใช้การแพทย์ทางเลือก
อย่างเดียว (FOR2) 
  10. ด้านเหตุผลที่เลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือก (REA) ของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
ส่วนมากพบว่า ใช้การแพทย์ทางเลือกแล้วอาการดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (REA3) ผู้ที่เคยใช้บริการ
แล้วได้ผลดีบอกเล่าปากต่อปาก (REA6) ได้รับค าแนะน าและการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบัน 
(REA4) ได้รับผลกระทบ มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน (REA2) รักษาแพทย์แผนปัจจุบัน
แล้วไม่หาย (REA1) และ ทดลองใช้การแพทย์ทางเลือกเพราะกินยาแผนปัจจุบันแล้วไม่หาย (REA5)  
ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพมโนทัศน์ได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเลือกรับบริการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก 
ในองค์กรแพทย์ทางเลือกสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก มีทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยท างาน 
และวัยชรา ส่วนมาก อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี สอดคล้องกับ Andersen (1995) พบว่า พฤติกรรมการ-
ใช้บริการสุขภาพ เกี่ยวข้องปัจจัยคุณลักษณะภายนอก คือ อายุ และเพศ ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม 
คือ สถานภาพของบุคคลในชุมชน ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และเชื้อชาติ สอดคล้อง Tait (2010) พบว่า 
ผู้สูงอายุนิยมใช้การแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับ Frass et al (2012) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ เป็นตัวชี้วัดการใช้การแพทย์ทางเลือก และสอดคล้องกับ Kotler (2012) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ วัฒนธรรมพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม ที่แบ่งตามภูมิศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา และสอดคล้องกับ กัญญา พฤฒิสืบ (2551) พบว่าปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้แก่ อาชีพ 
รายได้ และอาการเจ็บป่วย 
 2. ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพ 
เรื่องปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดขา ปวดหลัง ปวดสบัก รองลงมา
เป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ ไขมันในเลือดสูง นอนไม่หลับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chen et al (2007) พบว่า ผู้ใช้หลักประกันสุขภาพในไต้หวัน นิยมใช้ การแพทย์-
ทางเลือกแบบการฝังเข็ม และการใช้สมุนไพรจีน ช่วยบรรเทาอาการระบบกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ โรคระบบ-
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและโรคทางด้านโภชนาการ สอดคล้องกับ ใจเพชร 
กล้าจน (2554) กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังท่ีใช้การแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธแล้วมีสุขภาพดีขึ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่
มีน้ าตาลในเลือด ไขมันคอเรสเตอรอล กลุ่มความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ และโรคหัวใจ และสอดคล้อง
กับอมร เปรมกลม และคณะ (2554) พบว่าการแพทย์ทางเลือกมีความสัมพันธ์กับการรักษากลุ่มอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็น กลุ่มอาการปวดหลัง ปวดข้อ และอาการจุกแน่นท้อง 
 3. การเลือกรับบริการการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก มีการพิจารณาในเรื่อง
การใช้สิทธิประกันสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก การรับรู้ข้อมูลด้ าน-
การแพทย์ทางเลือก ความเชื่อเรื่องการแพทย์ทางเลือก ความรู้และประสบการณ์ใช้การแพทย์ทางเลือก 
ค่าใช้จ่ายในการใช้การแพทย์ทางเลือก พฤติกรรมในการใช้การแพทย์ทางเลือก และเหตุผลในการใช้
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับ Andersen (1995) พบว่า การใช้บริการสุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยความเชื่อ ค่านิยม ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการบริการสุขภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 
ครอบครัวและชุมชน เช่น บุคลากรสาธารณสุขและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถหาได้ง่าย
ในชุมชนที่ประชาชนอาศัยและท างานอยู่ และประชาชนต้องทราบวิธีการใช้ประโยชน์จากบริการ
เหล่านี้ และสอดคล้องกับ Kotler (2012) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัย
ทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันที่ท าการซื้อเพ่ือบริโภคท่ีส าคัญที่สุดที่
ต้องพิจารณา ปัจจัยทางจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการบริการบริโภค ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การ-
เรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และแนวคิดของตนเอง โดยมีกระบวนการในการตัดสินใจ 5 ขั้น คือ การ
ตระหนักถึงปัญหา เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายนอกหรือภายในเป็นความต้องการการ เช่น 
การเกิดอาการเจ็บป่วย ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เมื่อถูกกระตุ้น จะเกิดการหาข้อมูลซึ่ง
สามารถหาได้จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก แหล่งการค้า 
เช่น การโฆษณา พนักงานขาย แหล่งชุมชน เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสุดท้าย
แหล่งทดลอง เช่น การทดลองใช้ ซึ่งข้อมูลข่าวสารจะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ 
และบุคลิกลักษณธของผู้ซื้อ ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก โดยท าการเปรียบเทียบและตัดสินใจจาก
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ให้ความสนใจมากที่สุดกับคุณสมบัติที่ส่งมอบและผลประโยชน์ที่ตนแสวงหา 
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ ซึ่งมี 2 ปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องคือ ทัศนคติของผู้อ่ืน และ สถานการณี่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจ และขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ เมื่อผู้บริโภคมีประสบการณ์จะเกิดระดับความพึงพอใจหลังซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ 
 ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปเนื้อหาประยุกต์เป็นแนวทางในการให้บริการ
การแพทย์ทางเลือกขององค์กรที่ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกได้ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  การเลือกรับบริการของผู้ใช้บริการการแพทย์ทางเลือก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ผลจากการวิจัย สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ เพ่ือเสริมการรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนใช้เพ่ือป้องกัน 
และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ ได้แก่ การแพทย์ทางเลือกกลุ่มกายและจิต เช่น สมาธิบ าบัด การสวดมนต์ 
ดนตรีบ าบัด การออกก าลังกาย เต้นแอโรบิค และการโยคะ การแพทย์ทางเลือกกลุ่มหัตถการและกาย
บ าบัด เช่น การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย การนวด การแพทย์ทางเลือกกลุ่มสารชีวภาพ เช่น การ
กินอาหารมังสวิรัติ/กินเจ การใช้สมุนไพร การดื่มน้ าผักผลไม้ การกินอาหารเสริม  และการสวนล้าง
ล าไส้ใหญ่ และกลุ่มการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การแพทย์วิถีธรรม แพทย์แผนจีน สปา การล้างพิษ
ตับ และหินบ าบัด เป็นต้น โดยปรับประยุกต์การให้บริการตามระบบสุขภาพให้เหมาะกับระบบสุขภาพ 
ได้แก่ การน าไปดูแลตนเองที่บ้าน การให้บริการในโรงพยาบาล การให้บริการในชุมชน ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณการใช้ยาเคมี ลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งมีผลการรักษาอาการเจ็บป่วย
ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ ควรเปิด
ให้บริการการแพทย์ทางเลือกผสมผสานไปกับการให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ได้มีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
การเลือกรับบริการ 

  
ระบบสุขภาพ

 
 หนังสือ/วารสาร 

   โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

  
โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล 
   โรงพยาบาลของรัฐนอก 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลศูนย ์

 การดูแลตนเองท่ีบ้าน 

 ชมรมในชุมชน 

ประเภทการแพทย์ทางเลือก 

 
 

 

 

กลุ่มกายและจิต 
กลุ่มหัตถการและกายบ าบัด 

กลุ่มสารชีวภาพ 

แพทย์ทางเลือกกลุ่มอื่น ๆ  

 ช่องทางรับรู้ข้อมูล 

 

 การแนะน าบอกต่อ 

 อินเตอร์เนต 

 โทรทัศน์ 

เสียงตามสาย 

 หนังสือ/วารสาร 

 

 

 

ใชเ้งินสด 

 

ค่าใช้จ่าย 

ใช้สิทธิการรักษาเบิกได้ 

ไม่เสียค่าใช้จา่ย 

 

 

 

ใช้แพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 

ใช้เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ใช้แพทย์ทางเลือกอย่างเดยีว พฤติกรรมการใช้แพทย์ทางเลือก 

อาชีพรับราชการ 

 

 

อายุ 40-60 ป ี

วัยเด็ก/วัยรุ่น 

กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง 
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 2. ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะควรได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จากทาง
รัฐบาล ให้หลากหลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้ข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การ
แนะน าผ่านทางแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต ทาง
เสียงตามสายในชุมชน และทางหนังสือ/วารสาร เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกส าหรับประชาชนในการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรค
ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ช่วยลดปริมาณการใช้ยา ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ลดลง คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

 
SATISFACTION OF THE LAW UNDERGRADUATES TOWARDS LECTURING LAW OF 

TORTS,MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT 
 

พรเพ็ญ ไตรพงษ์1 และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล2 

Pornpen Traiphong1 and Yutthapong Leelakitpaisarn2 

 
1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรนิตศิาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
2 ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 
ประการคือ  1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3. เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ให้ส าเร็จลุล่วง
ต่อไป โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed-Method) กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตจ านวน 150 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์จ านวน 
10 คน โดยวิธีเจาะจง ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง ลาภมิควรได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง  

ผลการวิจัยที่ส าคัญมี 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่
เรียนมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และเนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ไว้ จึงควรน า
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ผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณารายละเอียดของรายวิชานี้ว่าควรให้
นักศึกษาได้ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเอง
ต่อไป 2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ในทุกๆ
ด้าน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
This research is to study satisfaction of the law undergraduates towards 

lecturing the law of torts, management of affairs without mandate and undue 
enrichment, having three objectives such as first, to explore satisfaction of the law 
undergraduates towards lecturing the law of torts, management of affairs without 
mandate and undue enrichment in its contents, lecturer, lecture-related activity, 
lecture-promoted and assessment second, to compare those satisfaction of the law 
undergraduates towards lecturing the law of torts, management of affairs without 
mandate and undue enrichment in its contents, lecturer, lecture-related activity, 
lecture-promoted and assessment and third, to utilize the output into effective 
improvement of lecturing the law of torts, management of affairs without mandate 
and undue enrichment.  A mixed-method is used in this research to the sample of 
150 junior undergraduates attending Law Program, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Dusit Rajabhat University.  These undergraduates are requested to fill 
in questionnaires and ten lecturers are interviewed in line with means of purposive 
sampling. The questionnaires and the interview script are developed by own 
researchers to explore of the law undergraduates towards lecturing the law of torts, 
management of affairs without mandate and undue enrichment. Data analysis 
includes descriptive and reference statistics. 

Two major findings are as follows: 
1. The undergraduates are satisfied by contents of this law subject which is 

applicable and beneficial to their profession.  Accordingly the lecturer should present 
the research's output to senior management of this law program for adding into the 
course description that the undergraduates should get knowledge and apply them 
into their future profession. 

2. In comparison of the satisfaction level among the undergraduates 
towards lecturing the law of torts, management of affairs without mandate and 
undue enrichment in every side results the different average point which indicates 
different satisfaction level. 
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ค าส าคัญ 
ความพึงพอใจ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ กฎหมายลักษณะละเมิด 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษามีจุดมุ่ งหมายส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนที่มีคุณภาพตามที่
ประเทศชาติและสังคมต้องการ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการศึกษาจึงมีหลายมิติ เพราะคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่สังคมต้องการมีความหลากหลาย และคุณค่าของคุณลักษณะเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา และบริบทของสังคมโดยทั่วไปคุณลักษณะของผู้เรียนที่สังคมต้องการ คือ ผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา หรือด้านพุทธวิสัย เพราะเชื่อว่าในยุคสังคมแห่งความรู้ บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถดีจักเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความได้เปรียบจากการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ (สังวรณ์ งัดกระโทก, 2554) 
 โดยที่การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ 
ผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ 
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (สมบูรณ์ ตันยะ, 2547) 
 โดยวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ถูกบรรจุเป็นวิชาบังคับอยู่
ในหลักสูตรนิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งวิชา
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ประกอบด้วยกฎหมายอันต้องศึกษาที่
เกี่ยวข้องไว้มากมาย ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดและความ
รับผิดทางอาญา ความรับผิดละเมิดอันเกิดจากการกระท าของตนเอง  ความรับผิดเพ่ือละเมิดอันเกิด
จากการกระท าของผู้อ่ืน ความรับผิดละเมิดอันเกิดจากทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหาย ความรับผิดของ
ผู้ว่าจ้างและผู้ท าของ หมิ่นประมาททางแพ่ง การกระท าละเมิดร่วมกัน ค่าสินไหมทดแทน อายุความ  
นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
ลักษณะ 3, 4 และ 5 ตลอดจนศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเนื้อหาที่
ต้องสอนมาก จึงอาจสอนได้แต่เนื้อหาสาระที่ส าคัญๆ และเน้นการเรียนการสอนโดยการบรรยายอัน
อาจท าให้สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ ท าให้นักศึกษาเบื่อหน่ายได้ จึงต้องจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
จะน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ที่ได้นั้นต่อไป 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คณะผู้วิจัย จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ เพ่ือหา
แนวทางให้นักศึกษาได้รับความรู้ตรงตามกรอบการเรียนการสอนของหลักสูตรและเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาในการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อจบการศึกษา 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
แตกต่างกันหรือไม ่

2. นักศึกษาที่มีความถี่ในการเข้าห้องเรียนแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ แตกต่างกันหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อ
วิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 

3. เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง ลาภมิควรได้ให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ในปีการศึกษา 
2555 ภาคการเรียนที่ 1 โดยมีจ านวน 2 ตอนเรียน รวมจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 160 คนดังต่อไปนี้ 
 นักศึกษาตอนเรียน  A1 จ านวน 80 คน นักศึกษาตอนเรียน  B1 จ านวน 80 คน 
 ทั้งนี้ การสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ดังกล่าว โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ จ านวน 10 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดยมีจ านวน 2 ตอนเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ห้อง  A1 และ B1 ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน 2 ห้องตอนเรียน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 160 คน จึงควร
เก็บแบบสอบถามทั้งหมด 160 ชุด โดยมีรายละเอียด นักศึกษาตอนเรียน  A1 จ านวน 80 คน 
นักศึกษาตอนเรียน  B1 จ านวน 80 คน 
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นอกจากนี้ การสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ซึ่งใช้วิธีการเจาะจง 
จ านวน 10 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1). ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้แบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูล

จากนักศึกษาจ านวน 160 คน และแบบสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ จ านวน 10 คน  
2). ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ เว็บไซต์ 

และงานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. สังเกตและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเบื้องต้น 
2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) คณะผู้วิจัย ท าการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2) คณะผู้วิจัย จัดท าแผนการด าเนินงานโดยการออกแบบเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล

พร้อมทั้งให้ผู้ทรงวุฒิเป็นผู้พิจารณาประเด็นและเครื่องมือร่วมกันกับคณะผู้วิจัย 
3) ทดสอบเครื่องมือ (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความถูกต้อง (Validity) ความน่าเชื่อถือ 

(Reliability) ของแบบสอบถาม และปรับแก้จนได้เครื่องมือในการส ารวจที่สมบูรณ์ที่สุด 
4) คณะผู้วิจัย ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
5) คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมา 

พร้อมทั้งท าการ Double Check แบบสอบถามอีกครั้ง 
  3). สัมภาษณ์ระดับเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง มีรายละเอียดดังนี้ 

1). สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม ในทุกๆด้านของข้อมูล 

ลักษณะของตัวแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
4 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก  
3 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย  
1 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
ระดับ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด  = 5 – 1 = 0.8 

จ านวนชั้น      5 
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
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ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

2). สถิติ อ้ างอิ งได้ แก่  F-Test และการทดสอบ เป รียบ เที ยบรายคู่  (Multiple 
Comparison) โดยวิธี SD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

 
ผลการวิจัย 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพ และเนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ไว้จึงควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่ อ
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณารายละเอียดของรายวิชานี้ว่าควรให้นักศึกษาได้ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเองต่อไป 
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ภาพที่ 1 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมาย

ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ด้านเนื้อหาวิชา 
 
2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ในทุกๆ
ด้าน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน 

โดยการด าเนินการวิจัยได้ระบุถึงการจ าแนกระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้  1. ต่ ากว่า
2.00 2. ≥2.00-2.50 3. ≥2.50-3.00 4. ≥3.00-3.50 5. ≥3.50 และจ าแนกความถี่ในการเข้า
ห้องเรียนไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. 1-3 ครั้ง 2. 4-6 ครั้ง 3. 7-9 ครั้ง 4. มากกว่า 9 ครั้ง 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย 

 

ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน F p-value 

ด้านเนื้อหาวิชา 2.78* 0.03 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.18* 0.02 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.14* 0.02 
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน 3.27* 0.01 
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.33* 0.01 

รวม 3.43* 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ผลการทดสอบจากโจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย สรุปผลได้ 2 ประเด็น คือ  

1. ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ จ าแนกตามระดับคะแนน
เฉลี่ยพบว่า โดยภาพรวมพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ด้านเนื้อหาวิชา พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.4 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.5 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ควรได้ จ าแนกตามความถี่ในการเข้าห้องเรียน 

 

ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน F p-value 

ด้านเนื้อหาวิชา 2.49 0.09 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 2.42 0.09 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.25* 0.04 
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน 0.72 0.49 
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.85* 0.02 

รวม 2.24 0.11 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
2. ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ จ าแนกตามความถี่ในการ
เข้าห้องเรียน พบว่า โดยภาพรวม พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ด้านเนื้อหาวิชา พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่
แตกต่างกัน 

2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่แตกต่างกัน 

2.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน 

2.5 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่ารายละเอียดเนื้อหารายวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได้ มีเนื้อหาที่ตรงและเหมาะสมกับสาขาที่นักศึกษาเรียน เพราะประกอบด้วย
กฎหมายอันต้องศึกษาที่เกี่ยวข้องไว้มากมาย ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างมาก แต่เป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญที่
นักศึกษาควรต้องเรียนรู้ อันมุ่งให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อจะสามารถน าไปใช้ได้ในวิชาชีพและ
ชีวิตประจ าวันได้ต่อไปในอนาคตมากที่สุดด้วย  
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ นักศึกษามี    
ความพึงพอใจในจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะในด้านเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ เรียนมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และเนื้อหาวิชาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าความรู้สึกในทางบวกหรือทัศนคติในทางที่ดีต่อสิ่งที่
ได้รับเช่นความชอบใจ พอใจ ความสบายใจ หรือเป็นอารมณ์ของความรู้สึกที่มีความสุขร่าเริงอย่าง
มากจากสิ่งที่ได้รับสมปรารถนาตามความต้องการที่จะเป็นซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความพึง
พอใจของ สุนิดา เกิดหนุนวงศ์ (2550) สรุปไว้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขของบุคคล
และเป็นความรู้สึกที่ดีหรือเป็นความรู้สึกในทางบวก เกิดขึ้นเมื่อความต้องการของเขาได้รับการ
ตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ทั้งนี้เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจแล้วก็
จะมีการแสดงออกมาทางพฤติกรรมให้รับทราบได้  และสอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจ
ของ ชลดา ปานสง (2551) สรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติในทางที่ดีของ
บุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการสนองตอบความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  

ดังนั้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุก ๆ คนต่อสิ่งที่มาส่งผลกระทบ
ทางด้านจิตใจให้เกิดความชอบในกิจกรรมนั้นๆ และได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตน
หรือไม่ในระดับใดโดยมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเช่น ความพอใจ ความชอบ ความ
สบายใจ การมีความสุขที่ได้รับความยินดีสมปรารถนาตามความต้องการที่จะเป็นซึ่งจะแสดงออกมา
ทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เรียนวิชา
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ด้านอาจารย์ผู้สอน ความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอน
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการวางตนที่เหมาะสมและเป็น
แบบอย่าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ในส่วนด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม
กับการศึกษาค้นคว้า และความพึงพอใจต่อปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนโดยภาพรวม ห้องสมุดมี
หนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย ปริมาณหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้ามี
เพียงพอ ความร่มรื่นและบรรยากาศทั่วไปภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริการต่าง ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เพราะว่าความพึงพอใจ ก็คือ
ความชอบตามความรู้สึกของบุคคลแต่ละคนซึ่งอาจจะมีความพอใจต่อสิ่งนั้นๆมากน้อยเพียงใดก็ได้  
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจของ สุบันโญ จีนารงค์ (2548) ได้สรุปความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึก
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้สึก
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่ งหมายในระดับ
หนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือ จุดมุ่งหมายนั้น ไม่ได้รับการ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

94 

ตอบสนอง ในขณะที่รากฐานของความพึงพอใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองใน
ความต้องการ หรือความคาดหวังของตนเอง ซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังดั งกล่าวจะแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวรัตน์ วิทยาคม (2550) ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ จ าแนก
ตามระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
ในทุกๆด้าน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฉัตรชัย พงษ์ลิขิตพัฒน์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอน สถาบันการบินพลเรือน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในสถาบันการบินพลเรือน
จ านวนนักเรียน 272 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการจัด  การเรียนการสอน สถาบันการบินพลเรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ส่วนการ
เปรียบเทียบในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหลักสูตรการเรียนไม่มี
ความแตกต่างในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจอาจารย์ผู้สอนปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามปัญหา อาจารย์ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน และนักศึกษามีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
อาจารย์ผู้สอนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานที่เหมาะสม 
อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และอาจารย์ผู้สอนส่งเสริมให้ท างาน
เป็นทีมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าความพึงพอใจ ก็
คือความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลซึ่งเป็นความรู้สึกภายในของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ของความพึงพอใจของ ฟ้ามุ่ย สุกัณศีล (2548) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่ดีหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อสิ่งนั้นตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการประเมินผลโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด การตรวจให้
คะแนนมีความยุติธรรม นักศึกษาสามารถตรวจสอบการประเมินผลได้ อาจารย์ผู้สอนมีความชัดเจน
ของเกณฑ์ในการประเมินผล ข้อสอบมีความสมดุลระหว่างจ านวนข้อสอบกับเวลาที่ใช้สอบ อาจารย์
ผู้สอนมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการ
ประเมินผลหลายวิธี และการแจ้งผลการสอบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจต่อสิ่งนั้นๆที่ได้รับ ซึ่งพอใจในการประเมินผลการเรียนการสอน
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ของอาจารย์ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจของ กนกรส วงษ์เล็ก (2551) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบใจ พอใจ ต่อสิ่งนั้นๆ หรือกิจกรรมนั้นๆ หรือเป็นอารมณ์ของ
ความรู้สึกที่มีความสุขร่าเริงอย่างมาก เป็นความส าเร็จ หรือความสุขสดชื่นที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับผล
การตอบสนองตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยความพึงใจที่
เกิดข้ึนหลังการได้รับบริการเป็นความพึงพอใจในด้านความสะดวกที่ได้รับ  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนมีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนอยู่ในเพียงระดับมาก จึงควรมีการปรับสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาด้วย โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากการเน้นการบรรยายไปเป็นในรูปแบบ E-Learning ซึ่งอาจใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและช่วยแก้ปัญหาการเบื่อหน่ายจากการฟัง
การบรรยายได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

2. จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องห้องสมุดมีบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า และความพึงพอใจต่อปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนโดยภาพรวม 
ห้องสมุดมีหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย ปริมาณหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ในการศึกษา
ค้นคว้ามีเพียงพอ ความร่มรื่นและบรรยากาศท่ัวไปภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริการต่าง ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับน้อยที่สุด ในส่วนห้องสมุดจึงควรมีหนังสือ
และเอกสารต่างๆที่ทันสมัย โดยต้องมีปริมาณหนังสือและเอกสารต่างๆในการศึกษาค้นคว้าให้
เพียงพอแก่นักศึกษาด้วย และที่ส าคัญในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริการต่าง ๆควรมี
การปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 

3. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ที่เรียนมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และเนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ได้ไว้ จึงควรน า
ผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อหลักสูตรที่ต้องเรียนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณารายละเอียดของรายวิชานี้ว่าควรให้นักศึกษาได้
ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเองต่อไป 

4. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได้ จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับ      
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ในทุกๆด้าน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจ แตกต่างกัน 
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หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์  

ประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 2) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์การในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 3) เพ่ือศึกษามิติโครงสร้างองค์การ
ด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 
และ 4) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

องค์การ ส่วนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 
2. โครงสร้างองค์การทั้งก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เป็นโครงสร้าง

องค์การตามหน้าที่หรือตามสายการบังคับบัญชา 
3. มิติโครงสร้างองค์การหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ พบว่า ด้านความ

ซับซ้อน มีความซับซ้อนเชิงการบริหารงานและนโยบาย ด้านความเป็นทางการ มีความเป็นทางการสูง 
และด้านการรวมอ านาจ ใช้รูปแบบการตัดสินใจทั้งแบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจ 

4. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน 
พบว่า มีการบริหารงานซ้ าซ้อนกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และด้านการปฏิบัติงานของบุคลาการ พบว่า การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อภาระงานที่มากขึ้น และขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนในอนาคต 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study the factors that cause the 

change, or the elements that cause the change in the organizational structure 2) to 
study the change in the organizational structure before and after the reform of the 
bureaucracy in 2002. 3) to study the dimensions of the organizational structure on 
complexity, formality and centralization after the change in the organizational structure 
and 4) to present the effectiveness occurs after the change of the organi-zational 
structure on the administration and the performance of its personnel in the 
Department of Religious Affairs (DRA), Ministry of Culture. The procedure used in the 
study is the qualitative research and the documentary research using interview from 
the management and the operators of the Department of Religious Affairs.  

Results of the research find: 
1. The environmental, political and social conditions affect the change of the 

organizational structure, while the economic factors do not affect. 
2. The change of the organizational structure of the DRA finds the organiza-

tional structure both before and after the reform in 2002 complies with the duty or 
the hierarchical command. 

3. Dimensions of the organizational structure after its change finds The com-
plexity divides its administration according to the horizontal and vertical differentia-
tion, including having complexity in administration and policy. While on formalization 
finds has high formalization and the centralization finds has exercised the power on 
decision-making by centralization and decentralization. and (4)  Effectiveness occurs 
after the change of the organizational structure on the administration, it finds the DRA 
has the administration that is in repetition with the National Office of Buddhism and 
the Moral Promotion Center (public organization) and on the operations of the 
personnel finds to be delayed, and the personnel are insufficient with the increased 
workload. It includes the lack of an agency to give support to the future missions. 

 
ค าส าคัญ  

ประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่
แสวงหาผลก าไร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน 
เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต องค์การต่างๆ จะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
และการแข่งขันที่เกิดขึ้น เพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอด โดยที่การเปลี่ยนแปลงองค์การอาจเกิดขึ้นได้
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จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ ได้ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การ โดยองค์การต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรมากข้ึนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะ
บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินงานภายในองค์การ
มาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ (นิธินาถ สินธุเดชะ, 2549; Johns and Saks, 2001) 

ในช่วงที่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และมุ่งเน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ (สุวรรณี แสงมหาชัย, 
2557) จนกระทั่งมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาที่ใช้ในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
และภายนอกประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในหลายบริบท 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม เป็นต้น ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) โดยเฉพาะองค์การภาครัฐซึ่งเป็นองค์การที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร และยังถูกคาดหวังจากกลุ่มต่างๆ เช่น 
นักการเมือง ประชาชน ภาคธุรกิจที่มีการเรียกร้องให้ภาครัฐมีการจัดท าการให้บริการสาธารณะใน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2551) โดยสิ่ง
ที่องค์การภาครัฐต้องเผชิญกับแรงผลักดันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ การปฏิบัติงานของบุคลากร ภาวะผู้น า เป็นต้น ส่งผลให้
องค์การภาครัฐต้องท าการปฏิรูประบบการบริหารหรือการปฏิรูประบบราชการ โดยในปี พ.ศ. 2540 
รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้จัดท า “แผนแม่บทการปฏิรูปราชการ พ.ศ. 2540-2544” เพ่ือเป็น
การวางกรอบทิศทางในการปฏิรูประบบราชการ ต่อมาสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้จัดท า “แผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ” เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในขณะนั้น (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2546) 

จากการปฏิรูประบบการบริหารของระบบราชการในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนถึงสมัย
รัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มีการปฏิรูประบบราชการตามที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ว่าจะต้องเร่งรัดการปฏิรูประบบราชการด้วยสาเหตุที่ว่า 1) รัฐต้องจัด
ระบบงานราชการ และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 2) ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา รัฐจ าเป็นต้องประมาณ
ค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 3) ความจ าเป็นทางสังคม โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ และ 4) ความจ าเป็นทางการเมือง โดยการให้ค ามั่นสัญญากับ
ประชาชนในการเลือกตั้ง และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ     
พลเรือน, 2544) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการผลักดันการปฏิรูประบบราชการเพ่ือสร้างระบบ
ราชการไทยยุคใหม่โดยท าการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการออก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่มีการก าหนดเจตนารมณ์ใน

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

100 

การบริหารราชการแผ่นดิน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2548) เพ่ือให้องค์การ
ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านต่างๆ และท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในระดับกระทรวงออกเป็น 20 กระทรวง 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกลุ่มกระทรวงที่มีภารกิจเร่งด่วน (จินดา -
ลักษณ์ วัฒนสินธุ์ , 2553) มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการศาสนา กรมศิลปากร ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และองค์การมหาชนจ านวน 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร หอภาพยนตร์ และศูนย์คุณธรรม 

กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการศาสนา การท านุบ ารุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง
กิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา โดยชื่อ
เรียกของ “กรมการศาสนา” ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร ในปี พ.ศ. 2484 (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2556) โดยโครงสร้าง
องค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2475 เป็นต้นมา ดังต่อไปนี้ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)  

โครงสร้างองค์การรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2476 กรมการ
ศาสนาหรือกรมธรรมการในขณะนั้น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ แบ่งโครงสร้าง
องค์การออกเป็น 1 ส านัก 3 กอง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดินทร ในปี พ.ศ. 2487 กรมการสาสนา (ชื่อในขณะนั้น) เป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 1 ส านัก 4 กอง และโครงสร้างองค์การรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรมการศาสนามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
หลายครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือ ในปี พ.ศ. 2495 กรมการศาสนา ได้ย้ายสังกัดไปยัง
กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่กรมการศาสนา แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 1 ส านัก 5 กอง ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2501 มีการยุบกระทรวงวัฒนธรรม ส่งผลให้กรมการศาสนากลับมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 โดยแบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 4 ส านัก 4 
กอง คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน กองพุทธศาสนสถาน กองศาสนศึกษา กอง
ศาสนูปถัมภ์ ส านักงานพุทธมณฑล ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม และส านักงานศาสนสมบัติ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 เกิดการปฏิรูประบบราชการ และจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้ง 
ท าให้กรมการศาสนาย้ายมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 2 ส านัก 1 
กอง จนถึงปัจจุบัน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์ และส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เนื่องจากโครงสร้าง
องค์การของกรมการศาสนา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหรือ
การลดหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยต่างๆ การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ
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การย้ายสังกัดมายังกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยศึกษาว่า กรมการศาสนา มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การอย่างไร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การในด้านความ
ซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ ด้านการบริหารงาน และด้านการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างไร และผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้กับกรมการศาสนา ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นอย่างไร 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงก่อน
และหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีลักษณะอย่างไร 

3. มิติของโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นอย่างไร 

4. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน 
และด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

3. เพ่ือศึกษามิตโิครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

4. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการ
บริหารงาน และด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยจากเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส าหรับการเลือกกรณีศึกษา พิจารณาจากกรณีศึกษาที่ผู้วิจัย
สนใจมากที่สุด วิธีการด าเนินการวิจัย และเลือกจากการศึกษาที่เป็นปรากฏการณ์ในบริบทที่เป็นจริง
ในปัจจุบัน (Yin, 2012) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
เรื่องที่ศึกษา รวมทั้งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนบอลล์ (Snowball Sampling) หมายถึง เมื่อเลือก
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กลุ่มตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยจะถามกลุ่มตัวอย่างนั้นว่าควรจะไปศึกษาหรือสัมภาษณ์ใครต่อ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2553) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้ท าการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วย

การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) และการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth 
Interview) แบบมีโครงสร้าง ซึ่งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นวิธีที่ใช้ค่อนข้างง่าย มีลักษณะ
คล้ายการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพราะค าถามได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2553) ซึ่งค าถามในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งปัจจุบัน 

 ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้าง
องค์การ และด้านประสิทธิผลองค์การ 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบต่างๆ พระราชบัญญัติ ต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงานประจ าปี รวมทั้ง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เอกสารของหน่วยงาน 

และการสัมภาษณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็นที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) การ
เลือกข้อมูล (Data Display) และการสร้างข้อสรุปและการยืนยันข้อสรุป (Conclusion and Verifi-
cation) รวมทั้งการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากสิ่งที่
เป็นรูปธรรม หรือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (นิศา ชูโต, 2548) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 
1. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

องค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า 
 1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่ากระทรวง เนื่องมาจากรัฐบาลที่
เข้ามาบริหารประเทศมีการเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้รับผลกระทบตามไป
ด้วย เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา และการย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ภายใน
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร
ประเทศในขณะนั้น 

 1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แต่ส่งผลต่อข้าราชการ เช่น ราคาสินค้าอุปโภคที่สูงขึ้น กระทบ
ต่อค่าครองชีพของข้าราชการ รวมทั้งในอนาคต ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นระบบเศรษฐกิจ
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เชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการสร้างมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
พร้อมทั้งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ความเป็น
หนึ่งเดียวกัน เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างสะดวก 

 1.3 สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คือ กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสื่อดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโชเชียลมิเดียต่างๆ ท าให้
คนและองค์การต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งท าให้เกิดวัฒนธรรมการ
ลอกเลียนแบบ ดังนั้นกรมการศาสนาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้ สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน คือ อ านาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย จากการท านุบ ารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
มาเป็นการท านุบ ารุง ส่งเสริมศาสนาอ่ืนๆ ที่หน่วยงานราชการให้การรับรองทั้ง 5 ศาสนา พร้อมทั้งมี
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า  
 2.1 โครงสร้างองค์การก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา เป็น

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทภารกิจที่เน้นงานทางด้านงานพระพุทธศาสนา
เป็นส าคัญ โดยแบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น 4 กอง 4 ส านัก คือ ส านักงานเลขานุการกรม กอง
แผนงาน กองพุทธศาสนสถาน กองศาสนศึกษา กองศาสนูปถัมภ์ ส านักงานพุทธมณฑล ส านักงาน
เลขาธิการมหาเถรสมาคม และส านักงานศาสนสมบัติ และต่อมาในช่วงของการปฏิรูประบบราชการ 
พ.ศ. 2545 กรมการศาสนา ได้ย้ายสังกัดมายังกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงตั้งขึ้นใหม่ มี
บทบาทภารกิจในการด าเนินงานด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ โดยแบ่งโครงสร้างองค์การ
ออกเป็น 1 กอง 2 ส านัก คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์ และส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และในขณะนี้ กรมการศาสนา มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การโดยการเพ่ิมหน่วยงาน
ระดับกองขึ้นมา 1 หน่วยงาน คือ “กองส่งเสริมกิจการฮัจย์” ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดกอง
ศาสนูปถัมภ์ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความ
พร้อมในด้านทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอา
ระเบีย ส าหรับในส่วนของรูปแบบโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา ทั้งก่อนการปฏิรูประบบ
ราชการและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 พบว่า เป็นโครงสร้างองค์การแบ่งตามหน้าที่
หรือโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชาที่แบ่งอ านาจหน้าที่ตามกลุ่มภารกิจ โดยใช้ความ
ช านาญเฉพาะทาง การแบ่งงานกันท า เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ส่วน
รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม พบว่า ยังไม่มีรูปแบบโครงสร้างองค์การใดที่เหมาะสมกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงสร้างองค์การทุกรูปแบบอาจมีท้ังส่วนดีและส่วนเสีย ซึ่งทั้งนี้
ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งการออกแบบโครงสร้างองค์การ เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดยิ่ง มี
ความซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งโครงสร้างองค์การที่ใช้มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถที่จะใช้ได้
ตลอดไป บางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมในขณะนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 
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 2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า เกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรกับระบบงาน งานบางอย่างระบบงานไม่ดีก็ไม่อาจท าให้การเปลี่ยนแปลงส าเร็จได้ ถ้า
เปลี่ยนแปลงแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรบางกลุ่มโดยเฉพาะที่ท างานมาเป็นเวลานาน รวมทั้ง
หน่วยงานเป็นระบบราชการที่มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหน่วยงาน
ให้ดีขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรและระบบงานที่ปฏิบัติอยู่ได้  แม้ว่าจะมีระบบงานที่ดีแต่ถ้า
บุคลากรไม่ยอมรับหรือต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ด้าน
โครงสร้างเท่านั้น ยังรวมถึงด้านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่อาจเกิดขึ้นได้หรือเกิดความล่าช้าได้ ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือ ท าให้การบริหารงานของหน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้ 

3. ประสิทธิผลองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 
 3.1 มิตโิครงสร้างองค์การ พบว่า 
  (1) ด้านความซับซ้อน พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการแบ่ง

โครงสร้างการบริหารงานตามแนวนอน (Horizontal Differentiation) คือ การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
ตามแผนกงาน ยึดหลักการตามหน้าที่ และการแบ่งงานกันท า โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมการศาสนา จ านวน 3 หน่วยงาน มีการแบ่งงานตามความรับผิดชอบออกเป็นหน่วยงานย่อย เช่น 
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีหน่วยงานย่อยในสังกัด 4 หน่วยงาน คือ งานธุรการ กลุ่มจริยธรรม 
กลุ่มเผยแพร่ศาสนา และกลุ่มวิชาการ เป็นต้น การแบ่งงานตามลักษณะนี้ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร น าไปสู่ความช านาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามแนวตั้ง 
(Vertical Differentiation) คือ การแบ่งตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง เป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับส านัก/กอง ผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี จ านวน 2 หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งในปัจจุบันก าลังปรับปรุงส่วนราชการเพ่ิมเติมโดยการเพ่ิมหน่วยงาน
ระดับกองขึ้นมา คือ “กองส่งเสริมกิจการฮัจย์” ที่แยกออกมาจากกองศาสนูปถัมภ์ 

  (2) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีความเป็นทางการสูง (High Formali-
zation) กล่าวคือ กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่มีขอบเขตของ
กฎระเบียบ กระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดท าเอกสารทางราชการ
ต่างๆ จะต้องด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน รวมทั้งท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งองค์การ 

  (3) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใช้อ านาจการตัดสินใจทั้งแบบการรวม
อ านาจและการกระจายอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

  ในส่วนของการรวมอ านาจ พบว่า อ านาจในการตัดสินใจจะพิจารณาจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางที่ใช้การรวมอ านาจ คือ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นต้นสังกัดของกรมการศาสนา 
ขึ้นตรงตามสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน มีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
และมีอ านาจในการตัดสินใจมาก รวมทั้งมีการมอบอ านาจบางส่วนให้กับรองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกองภายในกรม ให้มีอ านาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง 
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  ในส่วนของการกระจายอ านาจ พบว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการ
กระจายอ านาจ เช่น การกระจายอ านาจงานไปยังเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายด้านการศาสนา 
สถานศึกษา ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับกรมการศาสนา 
โดยที่กรมการศาสนาจะเป็นหน่วยงานให้การส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน 

 3.2 การบริหารงาน พบว่า การบริหารงานของกรมการศาสนามีความซ้ าซ้อนกับ 2 
หน่วยงาน ได้แก่  

  (1) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า การแบ่งบทบาทภารกิจของกรมการ
ศาสนา จะเน้นไปที่การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเน้นไปที่
การสนองงานพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ ส าหรับงานด้านการเผยแผ่หลักธรรม และงานศึกษา
สงเคราะห์ จะเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  (2) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่า กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) มีภารกิจงานที่ซ้ าซ้อนกัน คือ การมุ่งเน้นให้คนมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะกรมการศาสนามีหน่วยงานย่อย คือ ส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการน าหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ส่วนศูนย์คุณธรรมก็ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเช่นเดียวกัน 

  ความซ้ าซ้อนดังกล่าว ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน และการประสาน 
งานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกรมการศาสนา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจน โดยการให้หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจการบริหารงานที่ซ้ าซ้อนกับกรม คือ ส านักงานพระ 
พุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาร่วมกันแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนที่
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาผู้มาใช้บริการไม่ให้เกิดความสับสนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

 3.3 การปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า อัตราก าลังบุคลากรของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม มีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มากขึ้น และยังขาดหน่วยงานที่ จะเข้ามารับผิดชอบ
งานด้านอาเซียน เพ่ือรองรับกับการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการที่จะ
ขับเคลื่อนบุคลากร จะต้องมีการน าเครื่องมือการบริหารใหม่ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 

อภิปรายผล 
1. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

องค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและด้านสังคม 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนาอย่างมาก ส่วนสภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา ส่งผลให้กรมการ
ศาสนาต้องมีการทบทวนปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรัชยา  ศิริวัฒน์ (2553) ที่ว่า การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ
ของทั้งสองกระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร และค่านิยมใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้
องค์การจะต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงสร้าง
องค์การทั้งก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการแบ่งตามลักษณะโครงสร้างตาม
หน้าที่ (Functional Structure) หรือโครงสร้างตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy Structure) 
โดยมีการแบ่งอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน เริ่มจากอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย
ข้าราชการประจ า รองลงมา คือ รองอธิบดี ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก จนมาถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริลักษณ์ หฤทัยวิญญู (2543) ที่ว่า โครงสร้างองค์การ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักร คือ โครงสร้างองค์การเป็นแบบ
รวมอ านาจ มีความซับซ้อน และมีความเป็นทางการสูง ไม่เหมาะสมกับภารกิจทางการศึกษาที่มีระบบ
การผลิตไม่เป็นแบบแผน และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ความไม่เหมาะสมระหว่างโครงสร้าง
ระบบการผลิตและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีลักษณะโครงสร้างองค์การแบบวิชาชีพ คือ โครงสร้าง

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์การ 
- สภาพแวดล้อมด้านการเมือง และดา้นสงัคม ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 
- สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ แต่ในอนาคตมุ่ง
สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- โครงสร้างองค์การทั้งก่อนและหลังการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545 ใช้รูปแบบโครงสร้างองค์การ
ตามหน้าที่หรือตามสายการบังคับบัญชา 

- การลดสายการบังคับบัญชา 

ประสิทธิผลองค์การ 
- ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
- เกิดความซ้ าซ้อนระหว่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
- จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 
- ขาดหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบงานด้านอาเซียน เพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
- เกิดความซับซ้อนเชิงการบริหารและเชิงนโยบาย 
- มีความเป็นทางการสูง 
- ผู้บริหารระดับสูงมีอ านาจในการตัดสินใจมาก  
- มีการมอบอ านาจ/การกระจายอ านาจไปยังผู้บริหารระดับรอง

จนกระทั่งถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายงานด้านศาสนาใน
ส่วนภูมิภาค 
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แบบกระจายอ านาจ มีความซับซ้อนสูง ความเป็นทางการต่ า เหมาะสมกับภารกิจทางการศึกษา และ
มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน 

3. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม มิติของโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวม
อ านาจ/การกระจายอ านาจ โดยด้านความซับซ้อน พบว่า กรมการศาสนามีความซับซ้อนทางการ
บริหารงาน ความซับซ้อนเชิงนโยบาย โดยแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆ แต่ละฝ่ายมีหน่วยงานย่อย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้พร้อมๆ กันภายในหน่วยงาน ส าหรับความเป็นทางการ พบว่า 
กรมการศาสนามีความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเคร่งครัด เพ่ือให้
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการใช้การสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส าหรับการรวม
อ านาจ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีอ านาจในการตัดสินใจมาก ส่วนการกระจายอ านาจ มีการกระจาย
อ านาจไปยังเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับกรมการศาสนา 

 ในส่วนของด้านการบริหาร พบว่า กรมการศาสนามีการบริหารงานที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
รวมทั้งกรมการศาสนา ยังมีความซับซ้อนในเชิงนโยบาย และด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า 
การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความล่าช้า เนื่องจากจ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับบทบาทภารกิจ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น และขาดหน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรพจน์ รัฐสีมา (2540) ที่ว่า โครงสร้างทางการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีปัญหาการก าหนดภารกิจหลักของงานประจ ากับงานช่วยอ านวยการ งานส่วนกลางกับ
ส่วนภูมิภาค การประสานงานระหว่างกรมกับกระทรวง และการใช้ทรัพยากรในด้านบุคลากรและ
งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะทางการบริหารขององค์การ จ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะสม คล่องตัว 
ทันสมัย รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม” ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ควรจะต้องมีการทบทวนโครงสร้างองค์การให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 1.2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะต้องปรับปรุงกลไกการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงสร้างองค์การของหน่วยงานเป็นโครงสร้างแบบแนวดิ่ง (Vertical 
Organization) ที่มีสายการบังคับบัญชาจ านวนหลายชั้น และแบ่งแยกหน่วยงานย่อยตามกลุ่มภารกิจ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นโครงสร้างแบบแนวดิ่ง จะพบปัญหาการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเฉพาะงานของตน 
ส่งผลให้ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เกิดความซ้ าซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้น กรมการศาสนา ควรจะเสนอแนวทางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือพิจารณา
ก าหนดทิศทางของโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้โครงสร้างองค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.3 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
 2.1 รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัย

เสนอรูปแบบโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ (Matrix Structure) เพ่ือให้โครงสร้างองค์การมีขนาด
กะทัดรัด คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรของกรมการศาสนา มาร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามโครงการใดโครงการหนึ่ง และให้มีหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน รวมทั้งควรเพ่ิมกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือให้มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ส่วนราชการต่างๆ และสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านศาสนาให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกทั้งควร
เพ่ิมกลุ่มงานด้านอาเซียน ให้เข้ามีบทบาทในการดูแลงานด้านศาสนาของอาเซียน เพ่ือรองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ข้อเสนอโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ 
 

  ดังนั้นการใช้รูปแบบโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ ช่วยให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ มีความยืดหยุ่นต่อการด าเนินงาน ท างานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ แต่มี

อธิบดีกรมการศาสนา 

รองอธิบด ี

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์ 

ส านักพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 

กองส่งเสริม 
กิจการฮัจย ์

โครงการ A 

โครงการ B 

โครงการ C 
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ข้อจ ากัดที่ว่า บุคลากรของกรมการศาสนา มีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน รวมทั้งจ านวน
งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ ไม่เพียงพอ เพราะโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ จะต้องใช้
งบประมาณและบุคลากรในการขับเคลื่อนจ านวนมาก 

 2.2 ควรน าเรื่องของวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมมาพิจารณาในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา โดยค่านิยมประกอบด้วย ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยม
ในระบบคุณธรรม ค่านิยมในหลักประชาธิปไตย ค่านิยมที่ยึดหลักการมากกว่าตัวบุคคล ค่านิยมใน
ความประหยัดและขยัน ค่านิยมของการรวมกลุ่ม และค่านิยมในระเบียบวินัย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 
2547) ส่วนวัฒนธรรมองค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การในอนาคตที่เหมาะสมกับกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม จะต้องเป็นวัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริยธรรม (Ethical Culture) วัฒนธรรม
องค์การที่เน้นนวัตกรรม (Innovative Culture) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการตอบสนองผู้รับบริการ 
(Customer-Responsive Culture) และวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความผูกพันต่อองค์การด้วยจิต
วิญญาณ (Spiritually and Organizational Culture) (Robbins and Coulter, 2005) เพ่ือให้การ
เปลี่ยนแปลงสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของหน่วยงานอ่ืนๆ ในกระทรวง

วัฒนธรรม เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบและข้อเปรียบเทียบของหน่วยงานภายในต่างๆ ในการปรับปรุง
โครงสร้างองค์การให้ดีขึ้น 

 3.2 ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในระบบราชการอ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้
ทราบถึงข้อคน้พบท่ีหลากหลาย และแตกต่างกัน 

 3.3 ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การในระบบราชการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ระบบงาน บุคคล เป็นต้น เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น 

 3.4 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยนอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงข้อแตกต่างที่
ค้นพบ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON THE TOPIC  

“SUFFICIENCY ECONOMY” FOR GRADE 4 
 

ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา  ชาตรี  เกดิธรรม  และ บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
Chanida  Udomsitthiphatthana Chatree  Girdtham, and Boonrueng  Sriharun 

 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ านวน 1 ห้อง จ านวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ความแตกต่าง คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/82.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่า X = 23.70, S.D. = 1.62  
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56, S.D = .10) 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were. 1) For the development of computer- 
assisted instruction on the topic “economic sufficiency” for Grade 4 got the efficiency of 
80/80. 2) To compare the achievement of computer assisted instruction on the topic 
“economic sufficiency” for Grade 4 on social studies religion and culture. 3) To study 
satisfaction on supplementary exercises on computer assisted instruction on the topic 
“economic sufficiency” for Grade 4 Malasawanphittaya School in the second semester of 
academic year 2013. The samples were 40 (Multi-stage Random Sampling). The tools 
used in this research were: 1) Lesson plan on the topic “economic sufficiency” for 
Grade 4 5 lessons. 2) The computer assisted instruction on the topic “sufficiency economy” 
for Grade 4 on social studies religion and culture. 3) Achievement Test on the topic 
“sufficiency economy” of social studies religion and culture. 4) Questionnaires of 
satisfaction of computer assisted instruction on the topic “sufficiency economy” for Grade 4. 
Statistics used to analyze the data were percentage, mean, and statictical hypothesis 
to analyze the average of the test result, and then one way ANOVA (F-test).  

The findings were found below: 
1. The computer assisted instruction on the topic “sufficiency economy” 

for Grade 4 students got the efficiency of 81.47/82.33 highly met the criterion 
determined 80/80.   

2. Achievement by the experimental group after the use of computer 
assisted instruction on the topic “economic sufficiency” for Grade 4 got higher 
average of X = 23.70, S.D = 1.62. 

3. The satisfaction of Grade 4 on the topic “Sufficiency Economy” for Grade 4 
on social studies religion and culture got the highest level ( X = 4.56, S.D =  .10). 
 
ค าส าคัญ   
             การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยมีการตื่นตัวมากในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การใช้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนมากขึ้น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษา เป็นการเตรียมตัวให้
ผู้เรียนพร้อมที่จะออกไปมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันทั้งยังเป็นการฝึกทักษะของผู้เรียนให้สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้าง
บทเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความสนใจในการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าในเนื้อหาสาระต่างๆ ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น จากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับโลกและภูมิภาคโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้น ช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกใน
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่ง และเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิด ความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบสหวิทยาการอยู่แล้วโดยธรรมชาติ  
เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เป็นต้น โดยผ่านการใช้แหล่งข้อมูลในการ
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสังคม
ศึกษาสามารถบูรณาการได้ ทั้งในส่วนของเนื้อหาจากศาสตร์ต่างๆ ประสบการณ์จากชีวิตจริง ทั้งที่ต่าง
เวลา ต่างพ้ืนที่ ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน และ
แนวโน้มของอนาคต ทั้งยังสามารถบูรณาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง ไร้ขีดจ ากัด วิชาสังคมศึกษายังสามารถบูรณาการข้ามหลักสูตรได้
เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ได้ประสบปัญหาทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบมาจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดสื่อการเรียนการสอนที่
น่าสนใจ และผู้เรียนขาดความสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นต้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
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เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังได้ก าหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม   
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาด้าน
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูในการขาดสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และผู้เรียนขาดความ
สนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน และผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเทคนิค และ
วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็น
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็น
การเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่าง
ผู้ เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ ในห้องตามปกติ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน ในแต่ละประเภท
ก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยวิธีการที่แตกต่างกันไป จากความส าคัญของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว หากบทเรียนได้รับการออกแบบและพัฒนาตามหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยอาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถน าเสนอ
บทเรียนได้อย่างน่าสนใจมีความเป็นรูปธรรมสูง มีความสมจริงในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับของจริง
มากที่สุด ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความพอใจที่จะเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของการเรียนรายบุคคล (Individualized Instruction) อันเป็นการเรียนการสอนที่เน้น
การสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยแก้ปัญหาของการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ 
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการ
เรียนการสอนอย่างเป็นอยู่ในปัจจุบัน (พีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐภัทร เอ่ียมประชา (2546) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร  
ดวงชัยยา (2546) พบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การรอบรู้ตามจุดประสงค์จากการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 83 นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยของ
พระมหาสมคิด อุททะวัน (2549) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงมีการวิจัยศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) เป็น
กรอบแนวคิดส าคัญในการวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  
 2.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมากหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก ใน
จังหวัดนครนายก จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 365 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ านวน 1 ห้อง ที่ ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) ดังนี้  
  1)  การสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้การสุ่มมา 1 โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นหน่วย  
  2)  การสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้การสุ่มมา 1 ห้อง ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  
  1)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน  
  2)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ลักษณะ
ของบทเป็นการสอน (Tutorial) เป็นบทเรียนที่มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบเรียงกันไป 
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ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนนี้ได้ด้วยตนเอง  
  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการ
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 10 ชั่วโมง จ านวน 5 สัปดาห์  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
  1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมาลา
สวรรค์พิทยา จ านวน 155 คน  
  2)  ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  3)  ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  4)  เมื่อเสร็จสิ้นการสอนท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
  5)  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติ 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้และสรุปผลการวิจัยต่อไป  
  6)  น าคะแนนวัดความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/82.33 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่า X = 23.70, S.D = 1.62   
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56, S.D = .10)  
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อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าไปสู่การอภิปรายผลการ
ทดลองได้ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  การด าเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น 3 ครั้งการทดลอง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน ผู้วิจัยได้น า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
3 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น 
ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กัน ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 5 เรื่อง หลังจากเรียนจบทั้ง 
5 เรื่อง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรวบรวมบันทึกไว้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข การทดลองครั้งที่  2 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน ที่เรียน
เก่งปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลัง
เรียนเรื่องที่  1 ด้วยควบคู่กันและให้นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่  1 ทันที ท า
เช่นเดียวกันจนครบทั้ง 5 เรื่อง จากนั้นน าคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบระหว่างเรียน หลังเรียน
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดลองครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้  
น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ที่เรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ทันที ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 5 เรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 5 เรื่องแล้ว 
จึงท าการแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน
ไปวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.47/82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก และเกม สื่อแต่ละชนิดมีจุดเด่นที่ช่วยเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดความสนใจและช่วยเพิ่มความเข้าใจดังนี้  
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  1.1  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการจัดท า
อย่างมีระบบ มีแบบแผน เพ่ือพัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนใช้
หลักการของสื่อมัลติมีเดีย ท าให้บทเรียนมีทั้งตัวอักษร ภาพ แสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหว มี
เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งผ่านการ
ตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อน
น าไปทดลองสอนจริง ถือได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็น
สื่อในการเรียนการสอนจริงได้ในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ จันทรังษี (2546) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/84.40 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทิมา กาญจนากระจ่าง (2546) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ฟิสิกส์เรื่อง เสียงและการได้ยิน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
มีประสิทธิภาพ 82.25/82.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
เสียงและการได้ยินอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์ (2546) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.87/87.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญยา ธานีรัตน์  (2546) ศึกษา
เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาราช 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพ 81.20/86.40 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพัฒน์ โพธารินทร์ (2546) ได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.87/84.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา สงคราม (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์   
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  1.2  แบบฝึก เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลังเรียนจบ
เนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ แบบฝึก
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีขั้นตอน โดยได้รับการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปทดลองสอนจริง ถือได้ว่าแบบฝึกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนจริงได้ในโรงเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ จรรยา (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/80.94 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
  นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเรียนการสอนไม่ได้เพียงมุ่งหวัง
แต่จะให้นักเรียนได้รับรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังความพึงพอใจที่ดีให้กับนักเรียนด้วย  
ความพึงพอใจเป็นสภาพทางจิตใจด้านความรู้สึกที่มีต่อบุคคล สภาพการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น ลักษณะท่าทาง
ความคิดเห็น ความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งทางบวก (ด้านดี) และทางลบ (ด้านไม่ดี) เป็น
ลักษณะภายในจิตใจที่คนเราแสดงต่อการกระท าหรือสิ่งต่างๆ การตระหนักถึงคุณค่า สภาพการณ์ 
หรือการกระท าของ แต่ละบุคคลที่นิยมยึดมั่นว่ามีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม อันเป็นหลักหรือเกณฑ์
ส าหรับ การน้อมน ามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินชีวิต
เพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา เป็นสิ่งส าคัญใน
การด ารงชีวิตของเราทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางไว้ให้พสกนิกร
ชาวไทยทุกคน โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไขคือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ การพัฒนาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจากในการเรียนสังคม
ศึกษานักเรียนจะต้องปฏิบัติจริงในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยการน าหลักธรรมมาใช้เพ่ือจะได้เกิด
ความเข้าใจในการด ารงชีวิตจริงอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและเป็นผู้น าสันติมาสู่เพื่อนมนุษย์
ทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติการร่วมอยู่กันในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ความพึงพอใจต่อ
วิชาสังคมศึกษา ยังเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ทุกคนต้องมีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความ ซึ่งเรียกว่า ข้อความวัดความพึงพอใจ (Satisfaction 
Attitude) และส่วนที่เป็นค าตอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งรวมเรียกว่า มาตราวัดความ
พึงพอใจ (Satisfaction Scale) ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และให้นักเรียนประเมินหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกเนื้อหา
แล้วผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
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ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.24 คะแนน เพราะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ จันทรังษี (2546) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/84.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุรีรัตน์ จีระตระกูล  
(2554) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดิน เฟ็ง ซาน   (Din Feng San, 1994) ศึกษาความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการเรียน
ของนักเรียนจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาเวลาที่ใช้ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน 2 วิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
เกรด 10 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 47 คน ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนใช้
เวลาในการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าการเรียนตามปกติและผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนตามปกติ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน   
  1)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2) ครูควรลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน ามีการกระตุ้น
และให้ก าลังใจผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กเกิดความพึงพอใจต่อวิชานั้นๆ  
  3) ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ท าการอภิปรายและสรุปเนื้อหาในบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
  1) มีการส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากขึ้น 
เพราะครูผู้สอนบางคนยังยึดการสอนแบบเดิมๆ อาจท าให้นักเรียนเกิด ความเบื่อหน่ายและมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือเร้าความ
สนใจแก่นักเรียนในการน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง  
  3)  มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีไปปฏิบัติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 
และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยในการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 27 คน เลือกโดยแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห์และตีความ การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการหาจากสูตรของ 
Taro Yamane เครื่องมือเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีความ
เชื่อมั่น .907 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีไปปฏิบัติในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่น านโยบายกองทุนไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล และในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยด้านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่น านโยบาย
ลงไปปฏิบัติมีความชัดเจน และในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในด้านนโยบายสามารถวัดผล
และด้านประเมินผลได้  2.2) ปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในในการ
สัมภาษณ์มีการปฏิบัติไปตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติของกองทุนในทิศทางเดียวกัน และในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านสตรีมีศักยภาพสูงขึ้นและด้านบทบาทของไปสู่การเป็นผู้น าชุมชน 3) 
เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติตามตัวแบบที่
เรียกว่า CP+RM+EM = 2SE Model ใน 3.1) การประสานงานและการมีส่วนร่วม 3.2) ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน และการบริหารจัดการทรัพยากร 3.3) นโยบายต้องมีการประเมินผล และการติดตามผล 
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ 3.4) ผลลัพธ์ในความส าเร็จของนโยบาย ความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและความเสมอภาค 
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ABSTRACT  
  The objective of this study were 1) to study the effectiveness of Thai Women 
Empowerment Funds policy implementation for women quality of life development 
in the area of the Central  Provinces Group 2) study the factors affecting the 
effectiveness of Thai Women Empowerment  Funds policy implementation for 
women quality of life development in the area of the Central Provinces Group 3) 
suggest to improve the factors affecting Thai Women Empowerment Funds policy 
implementation for women quality of life development in the area of the Central 
Provinces Group. The approach of concurrent mixed methods research was applied by 
combining of qualitative and quantitative research. The qualitative research was 
conducted by the tools as documentary research in-depth interviewing of 27 key 
informants. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. The 
quantitative research was conducted by studying the sample of 400 members of the 
funds. The sample size was derived by Taro Yamane’s formula. The tool for data 
collecting was a 5 level rating scale questionnaire at a reliability of .907 and data were 
analyzed by statistics comprising percentage, mean, standard deviation and stepwise 
multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1) The effectiveness of 
Thai Women Empowerment Funds policy implementation in overall and all aspects was 
at a high level and women has reinforced economical strength. 2) The factors affecting 
the effectiveness of Thai Women Empowerment Funds policy implementation composed of 2.1) 
the factor of Thai Women Empowerment Funds policy in overall and all aspects was at the 
high level and policy implementation and the aspect of measurable and evaluable 
policy 2.2) The factor of Thai Women Empowerment Funds policy implementation in 
overall and all aspects was at the high level and women have tall latency goes up 
and have a role of bring leader. 3) The proposed synthesis model based on CP+RM+EM 
= 2SE comprising 3.1) Coordinating and Participating 3.2) Resource in operating and 
Management 3.3) Evaluating in policy and Monitoring in implementation level and 3.4) 
the outcomes comprising the Success, Satisfaction and Equality. 
 
ค าส าคัญ  
 ประสิทธิผล การน านโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  สตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าและมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกประเทศ
ในโลกหลายๆ ด้าน และท าหน้าที่เป็นแม่บ้านแบกรับภาระงานบ้าน ดูแลบุตร จัดหาอาหาร ดูแล
สุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยสตรีเป็นผู้ให้ความรักและความอบอุ่นแก่บุตร
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และคนในครอบครัว นอกจากนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน
ปัจจุบันยังมีสตรีอีกจ านวนมากที่ด้อยโอกาสและเผชิญกับปัญหาความยากจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาสตรีที่เกิดจากขาดความรู้ในวิชาชีพ  ไม่มีการศึกษา และขาดทุนทรัพย์ 
นอกจากการส ารวจจ านวนประชากรทั่วราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  มีจ านวนทั้งหมด 
64,456,695 คน โดยแบ่งเป็นชาย 31,700,727 คน และหญิง 32,755,968 คน จากตัวเลขดังกล่าวจะ
เห็นว่าประชากรผู้หญิงมีจ านวนมากกว่าผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามจ านวนผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายไม่ได้
หมายความถึงการที่ผู้หญิงจะได้รับโอกาสทางสังคม การศึกษาและการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
เท่าเทียมกับผู้ชายแต่อย่างใด จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย มีแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่าง  หญิงชาย คนใน
สังคมบางส่วนยังมีเจตคติว่าผู้หญิงมีความสามารถด้อยกว่าผู้ชาย ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงทั้งๆ ที่สังคมประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ คือ สมาชิกท่ีเป็นชายและ
เป็นหญิงการก าหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากรและ เป็นการสร้างโอกาสทางสังคมต่างๆ จึงควร
ด าเนินการโดยค านึงถึงความสุข ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความมีมนุษยธรรมและเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกสังคมทั้ง 2 เพศ อย่างเท่าเทียมกันเพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความมีศักดิ์ศรี
และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงจึงเป็นส่วนส าคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะท าให้ประชาชนทั้งหญิงและชายพ้นภาวะความยากจนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  (เมทินี พงษ์เวช, 2547) และความเสมอภาคบนความแตกต่างระหว่างหญิง - ชาย คือ
ความแตกต่างระหว่างเพศที่เป็นธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพทางกายวิภาค บนพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์เหมือนกัน ซึ่งย่อมมีความต้องการในสิทธิขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน ต้องการความรัก และการถูก
ยอมรับเช่นเดียวกัน (กมลพร  กัลยาณมิตร, 2557)  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึงแผนการ
พัฒนาสตรีที่ผ่านมาในมิติต่างๆ การประเมินผลการด าเนินการพัฒนาสตรีในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการ
ประเมินสถานการณ์และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี โดยสรุปได้ว่า การพัฒนาสตรีของ
ไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรม
การพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลที่เห็นเด่นชัดจากการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาสตรีในภาครัฐ และการตื่นตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนระดับต่างๆ ซึ่งผล
การพัฒนาประการหนึ่ง คือ การรวมตัวเป็นองค์กรหรือกลไกการพัฒนาสตรีทุกระดับ ที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและส่วนกลางต่างก าหนดและด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เอ้ือส าหรับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือประชากรที่หน่วยงานหรือองค์กรตนเองรับผิดชอบ 
เช่น กระทรวงยุติธรรมให้ความส าคัญในการลดความรุนแรง ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของสตรี
ในทางกฎหมาย กระทรวงแรงงานดูแลสวัสดิการแรงงาน สิทธิของแรงงานสตรีควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ศักยภาพของสตรีและพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาปัญหาในการเข้ าสู่ตลาดแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุขให้การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมายสตรีและพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในปัจจุบันนี้ มีปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสใน
สังคม ปัญหา การถูกเลือกปฏิบัติและที่ส าคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย จึงต้องส่งเสริม
และพัฒนาอีกมาก ซึ่งดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีที่เป็นนโยบายที่ส าคัญโดยมี
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กรอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ าหรือ
ปลอดดอกเบี้ย 2) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี 3)  เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือ
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์การ
ต่างๆ และ4) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร (กาญจนา อุบลบัณฑิต และปรียาวดี บุญแฮด, 2555) และ
การพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเพ่ือให้โอกาสสตรีในทุกพ้ืนที่ทุกชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดร่วมท าร่วมพัฒนาเพ่ือสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
องค์กรสตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนเพ่ือให้สตรีทุกคนใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีการก าหนดจากระดับ
ความมากน้อยในการบรรลุเป้าหมาย  หรือการท าเป้าหมายให้เป็นจริงขององค์การเพ่ือบรรลุ
ประสิทธิผล และการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การใน 2 รูปแบบ คือ ตัวแบบเป้าหมาย (Goal 
Model) และตัวแบบเชิงระบบ (System Model) เอซซิโอนี (Etzioni, 1964) และมีการประเมินตาม
ประสิทธิผลต่อการด าเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง สัมพันธ์กับผลิตผลของงาน และประสบความส าเร็จได้
จริง มัลลินส์ (Mullins, 2005)  ฉะนั้นในการพัฒนาสตรีต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองโดยเริ่มต้น
จากครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขจึงสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรที่จะน าไปสู่การการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  จากเหตุผลเบื้องต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางว่าเป็นอย่างไรบ้าง และมี
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิผลการน า   นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเป็นอย่างไรบ้าง   

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
    2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
      3. เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุน พัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ประกอบกัน  การวิจัยเชิงคุณภาพได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 27 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 3 คน คณะกรรมการกองทุน จ านวน 9 คน การวิจัยเชิงปริมาณ ได้ศึกษาจาก
ประชากรจ านวน 6 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 10,515 คน (ประชากร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ปทุมธานี สระบุรี และนครนายกโดยค านวณจากกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973) ก าหนดค่าความเชื่อม่ัน 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของกองทุน จ านวน 400 คน 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต้น คือ  
   1.1 ปัจจัยด้านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
   1.2 ปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 
  2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
  เครื่องมือการวิจัย 
   การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบมโีครงสร้าง
เรื่องประสิทธิผล  การน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปปฏิบัติ เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี ในกลุ่มจั งหวัดภาคกลางโดยแบบสัมภาษณ์ เพ่ือการวิจัยฉบับนี้มี 4  ประเด็น
ด้วยกัน คือ  
    1. ประเด็นเก่ียวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล  
    2. ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
    3. ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ  
    4. ประเด็นเก่ียวกับประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
   การวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จ านวน 73 ข้อ  มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ .907  
  การรวบรวมข้อมูล  
    การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ านวน 27 
คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 3 คน คณะกรรมการกองทุน จ านวน 9 คน โดยวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยจัดเตรียม
เครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง น าส่งหนังสือขออนุญาตและ  ขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง         และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ 
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    การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้จ านวนทั้งหมด 400 ฉบับ โดย
จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวน 5 ท่าน ตรวจเครื่องมือวิจัย
ว่ามีความเที่ยงตรง น าหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่ขอแจกแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย 
    1. ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาเอกสาร  ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนา 
    2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง
และจ าแนกอย่างเป็นระบบจากนั้นน ามาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็น
ต่างๆ เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยง
หาความสัมพันธ์  
    3. สรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
พิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏกลาง 
    การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย  
  1. ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนใหญ่ประสิทธิผลของการน านโยบายกองทุนไปปฏิบัติจะเกิด
ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ผู้รับนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความพึงพอใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้มีความม่ันคงอย่างยั่งยืน 
   ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านและความส าเร็จของ
นโยบายเป็นด้านที่มากเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเพ่ิมรายได้
โดยการสร้างโอกาสทางอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ด้านความเสมอภาค ยุติธรรม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามล าดับ   
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย 
   2.1 ปัจจัยด้านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่าส่วนใหญ่ในแต่ละพ้ืนที่ได้มีการน านโยบายลงไปปฏิบัติ นั้นมีความชัดเจน ในการที่จะ
พัฒนาศักยภาพของสตรี สร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี และให้สตรีมีส่วนร่วมในการชุมชนทั้งยังส่งผล
ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
    ผลการวิจัยเชิงปริมาณปัจจัยนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาต่ าสุด ด้านความชัดเจนของนโยบาย ด้าน
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ทรัพยากรในการด าเนินงานด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้และด้านนโยบายสามารถวัดผลและ
ประเมินผลได้ตามล าดับ 
   2.2 ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในกลุ่มภาคกลางนั้น ส่วนใหญ่การปฏิบัติค่อนข้างเหมือนกัน เพราะ
ปฏิบัติไปตามกฎ ระเบียบข้อปฏิบัติของกองทุน ซึ่งหน่วยงานที่น านโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้น ก็จะเป็น
ล าดับขั้นมีระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบลในแต่ละระดับนั้นผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติต้องมี
คุณสมบัติตามก าหนดของกองทุน ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันและ
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
    ผลการวิจัยเชิงปริมาณปัจจัยการน านโยบายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และตัวแปรนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 
ด้านสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ และด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน สามารถอธิบายความผัน
แปรของประสิทธิผลโดยรวมของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้ร้อยละ 35.10 (R2 = .351) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรปัจ จัยด้านนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
 

 
 
 

ปัจจัยด้านนโยบาย 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 

ประสิทธิผลของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม 
t Sig สัมประสิทธิ ์

คะแนนดิบ 
สัมประสิทธิ์

คะแนน
มาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
ค่าคงท่ี (Constant) .973 .199  4.902 .000 
ด้านนโยบายสามารถวัดผลและ
ประเมินผลได ้ 

.362 .052 .355 7.010 .000 

ด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน  .355 .059 .307 6.068 .000 
R= 95.2  R2 = .351  R2 

adj = .348 SEest  = .47607  F = 107.363  a = .973 
   
    ส าหรับตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานและด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร สามารถอธิบายความผัน
แปรของประสิทธิผลโดยรวมของนโยบายได้ร้อยละ 50.90 (R2 = .509) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการวิ เ คร าะห์สัมประสิทธิ ์ถดถอยพหุคูณของตัว แปรปัจ จัยด้านการน า
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ โดยภาพรวม  

 
 
 
 

ปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัต ิ

ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยภาพรวม 

t Sig 
สัมประสิทธิ์คะแนนดิบ สัมประสิทธิ์

คะแนน
มาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
ค่าคงท่ี (Constant) .167 .183  .912 .362 
การบริหารจัดการทรัพยากร   .307 .064 .276 4.778 .000 
การมีส่าวนร่วมของสมาชิก   .216 .063 .193 3.424 .001 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   .218 .065 .191 3.364 .001 
การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  .171 .057 .154 2.985 .003 

R= 714   R2 = .509   R2 
adj = .504 SEest  =  .49697   F =102.550 a = .167 

     
  3. ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยในการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน 
ระดับพ้ืนที่ และก ากับติดตามตรวจสอบการใช้เงินกองทุนเพ่ือป้องกันการน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย หน่วยงานที่น านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป
ปฏิบัติ คือ กรมพัฒนาชุมชนต้องเข้มงวดกวดขันการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างแท้จริง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติของกองทุนให้กับสมาชิก 
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล  
  1. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลจากการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ด้านความส าเร็จของนโยบายอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอย่างแท้จริง เงินทุนกู้ยืมสมาชิกสามารถเพ่ิมรายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ท าให้
สตรีมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับรวิวรรณ พงษ์เมืองทอง (2547) 
กล่าวว่าการน านโยบายกองทุนไปปฏิบัติ พบว่านโยบายมีความชัดเจนสภาพชุมชนเอ้ือต่อการน าโย
บายไปปฏิบัติ แต่มีปัญหาในด้านการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิก อยู่
ในล าดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเงื่อนไขในการขอกู้เงินนั้นมีหลายขั้นตอน ซึ่งถ้าสมาชิกไม่ได้รับ
การอบรม และขาดความรู้ เช่น ด้านการท าบัญชี ขาดการพัฒนาเครือข่าย ขาดการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ และเงินทุนที่ให้นั้นไม่เพียงพอ 
   2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติมีดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยด้านนโยบายกองทุน 
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    ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายกองทุน ในด้านทรัพยากรในการด าเนินงานและ
ด้านนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งสอดคล้อง มนต์ชัย กวีนัฎธยานนท์  
(2544) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษากรณีอ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล คือ การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
   2.2 ปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน
การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ด้านการมีส่าวนร่วมของสมาชิก ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ซึ่งสอดคล้อง
กับพิชญดา เรืองเดช (2542) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
เสริมของครอบครัวเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การติดต่อสื่อสารกับผู้น ากับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมนั้นมีความสัมพันธ์กัน เพราะการที่สตรีมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้น าที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการจะท าให้สตรีมีโอกาสพบปะพูดคุยได้รับค าแนะน า ข่าวสารและความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพเสริมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
  3. ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยภาพรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การวิจัยสรุปได้ดังนี้  
   3.1 ประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ อยาก
ให้สตรีได้พัฒนากลุ่มให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  โดยที่หน่วยงานราชการ และคณะกรรมการกองทุนฯ ต้องให้
ค าแนะน าในระยะเริ่มแรก เมื่อสมาชิกได้ด าเนินการ และบริหารจัดการด้วยตนเองแล้วนั้นจึงถือว่าน า
นโยบายมาปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ  
   3.2 ปัจจัยด้านนโยบายกองทุน พบว่า ข้อที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ในการด าเนินโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่า ในทุกระดับของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้มีข้อสรุปว่า นโยบายของกองทุนนั้นดีอยู่แล้ว ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และมีประโยชน์ในการพัฒนาทั้งสตรีและพัฒนาประเทศชาติ 
   3.3 ปัจจัยด้านการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ พบว่าข้อที่มากที่สุดคือ 
ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดให้มากกว่านี้ เพราะมีสตรีบางกลุ่มไม่ได้น าเงินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ และจังหวัดควรลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับยงยุทธ เจริญรัตน์ (2545) 
กล่าวว่าการประเมินผล การด าเนินงานกองทุนมีทรัพยากรที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ สมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจดีพอ กองทุนมีงบประมาณในการบริหารจัดการที่จ ากัดและการมีความรู้ความ
เข้าใจในการน ากองทุนไปปฏิบัติจึงท าให้สมาชิกกองทุนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  1.1 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับชาติ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ในทุกระดับ (คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และ
ระดับต าบล) ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การติดตามและประเมินผลกองทุนให้ละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนั้นแล้วควรมีการทบทวนปรับปรุง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการ
ด าเนินการกองทุนฯ เช่น มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นระยะไป รวมทั้งควรปรับปรุงคู่มือและ       
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน นอกจากนั้นแล้วใน
อนาคตควรจะหารูปแบบของการบริหารจัดการในการด าเนินการกองทุนฯ ที่เหมาะสมซึ่งจะท าให้เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานกองทุนมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ควรมีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามามีบทบาทและ
รับผิดชอบกองทุนฯ ในรูแบบเงินสนับสนุนและหรือเงินกู้ยืมโครงการของกองทุนฯ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนเป็นส าคัญ 
  1.3 องค์กรภาคเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท างานและผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในด้านการมีงานท า ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเพ่ิม
รายได้ของสมาชิกกองทุน 
  1.4 องค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควรส่งเสริมให้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในการพัฒนาศักยภาพ มีการดูแล
ช่วยเหลือกัน พร้อมทั้งมีการแก้ไขปัญหาของสตรีในทุกมิติในทุกจังหวัด  นอกจากนั้นแล้วควรมีการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสตรีไทยในลักษณะองค์กร สมาคม ชุมชน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือให้มีความ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมท้ังในและต่างประเทศด้วย 
  1.5 กองทุนฯ ควรสร้างประสิทธิภาพหรือสร้างขีดความสามารถของกลุ่มสตรีหรือองค์กร
ผู้รับทุนซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มุ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือให้เป็นรายได้ ควรมีการส่งเสริมมิติ
ของการด าเนินการ การสร้างเครือข่าย สร้างภาวะผู้น า การสร้างขีดความสามารถไม่ควรเป็นเฉพาะ
บุคคลเท่านั้น และไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรมองกลุ่มผู้หญิงอ่ืนที่มีภาวะเฉพาะด้านด้วย เช่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มผู้หญิงมุสลิม กลุ่มผู้หญิงแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้มี
สัญชาติไทยแต่อยู่ในแระเทศไทย เป็นต้น และควรมองด้วยว่าจะท าอย่างไรให้กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เข้าถึง
กองทุนฯ  โดยที่ความแตกต่างการเลือกปฏิบัติยังคงอยู่คู่สังคม ฉะนั้นแล้วควรต้องสร้างความเข้าใจมิติ
ความเท่าเทียมทางเพศโดยให้องค์ความรู้กับสังคมด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
  2.1 ควรมีการสร้างเครือข่ายองค์กรและการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุน และมีการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  2.2 คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ควรพิจารณาการจัดประชุมอนุมัติโครงการ หรือ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้สม่ าเสมอ โดยก าหนดเป็นตารางปฏิทินการท างาน และควรมี
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็จะต้องอิงกับระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 
  2.3 ควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชั ดเจนในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการกองทุนในทุกระดับ (คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับ
ต าบล) และควรจะต้องมีการชี้แจงในการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องสร้างความชัดเจนตลอดจนแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณในรายการต่างๆ ในกับคณะกรรมการทุกระดับ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.4 คณะกรรมการทุกระดับ (คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และ
ระดับต าบล) ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการวางระบบการติดตามและประเมินผลร่วมกันในภาพรวม
ของทั้งประเทศ และระบบการติดตามประเมินผลในแต่ละจังหวัด ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น สร้างระบบรายงานในทุกๆ เดือนหรือในรายไตรมาส โดยควรก าหนดแบบ
รายงานในมิติต่างๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ใน
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล โดยก าหนดให้สมาชิกของกองทุนฯ ที่ได้รับเงินทุนไปประกอบ
อาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการรายงานผล เพ่ือปลูกฝังแนวคิดเรื่องการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ให้กับภาคประชาชนในพ้ืนที่ด้วย 
  2.5. ควรมีมาตรการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้มีความ
ยั่งยืน โดยอาจจะมีการคัดเลือกโครงการที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองและมีความเข้มแข็ง เพ่ือ
น าไปต่อยอดให้กับโครงการอ่ืนๆ หรือพัฒนาโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ประเมินความส าเร็จ พร้อมทั้ง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกองทุนอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรศึกษากองทุนหรือองค์กรการพัฒนาอ่ืนๆ ที่มีความใกล้เคียงกันทั้งพ้ืนที่ด าเนินงาน
และผลการด าเนินงานเพ่ือทราบถึงผลว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการหรือไม่เพ่ือเป็น
กรณีศึกษาของความก้าวหน้าต่อไป  
  3.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภายใต้บริบทและภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในพ้ืนที่
จังหวัดหรือภาคอ่ืน  ๆและกลุ่มประชากรอ่ืนต่อไป 
  3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัติด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในด้านอื่นๆ  
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การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

นครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เ พ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ  การ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
ภาพรวมและรายด้านแต่ละยุทธศาสตร์พร้อมทั้งทดสอบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีจ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 
การศึกษา และ อาชีพหลัก นอกจากนี้ยังส ารวจปัญหาเร่งด่วนของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาลนคร
นนทบุรีปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 2,500 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามซึ่งวัดค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และค่าความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบด้วย ผลต่างที่มีนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนายุทธศาสตร์การด าเนินงานเทศบาล
นครนนทบุรี ที่แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.94 
รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 41.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อพิจารณา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยใช้ 10 ระดับตามกรมปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด  (
X =8.38, S.D. = 1.42) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 8.31, S.D. = 1.54) และอันดับที่สามคือ ยุทธศาสตร์ 3. ด้าน
เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 8.27, S.D. = 1.55) 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพหลักแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส าหรับปัญหาเร่งด่วนที่

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

136 

ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีแก้ไข สามารถเรียงอันดับได้ดังนี้ปัญหายาเสพติด 
การจราจรติดขัดและขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were:  to survey the level of satisfaction of 
people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi Municipality in 
the fiscal year of 2014 . In the overall and each aspects, test the level of satisfaction 
of the people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi 
Municipality, classified by sex, age, education and profession, and  survey urgent 
problems that people wanted Nakorn Nonthaburi Municipality to solve.  The sample 
included 2,500 people in Nakorn Nonthaburi Municipality.  The instrument included a 
set of questionnaire with the reliability of 0.92.  The statistics used for analysis included 
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test (independent), one-way ANOVA and 
LSD (Least Significant Difference) with .05 level of significance. 
 The results of the study found that: 
 1. The level of satisfaction of the people toward strategic management of 
Nakorn Nonthaburi Municipality was divided into three levels:  highly satisfied, moderately 
satisfied and unsatisfied.  The results indicated the 55.94 per cent of the people were 
highly satisfied, 41.78 per cent of the people were moderately satisfied and 2.28 per 
cent of the people were unsatisfied.  Considering each strategy according to the level 
of the Department of Local Administration, ranging from the highest level to the lowest 
level were as follows: strategy 1: Development of Promotion of Quality of Life ( X

=8.38, S.D. =1.42 ), strategy 2: Development of Administrative Management according 
to Good Governance ( X =8.31, S.D.=1.54), strategy 3: Acceleration of Development of 
Human Resource Potential in Work ( X =8.27, S.D.=1.55). 
 2. Overall, the level of satisfaction of the people toward the development of 
Nakorn  Nonthaburi  Municipality in the fiscal year of 2014, classified by sex, age, 
education and profession, was not statistically significant different. The urgent problems that 
people needed Nakorn Nonthaburi Municipality to solve were ranked as follows: 
problems of narcotic, traffic and garbage treatment. 
 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครนนทบุรี 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และเป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้าน
การตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบ 
กฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต
และปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของกรมการปกครอง (อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ , 2554) ปัจจุบันที่การบริหาร
ราชการของเทศบาลนครนนทบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ให้หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งควรมีการจัดท าประเมินความพึง
พอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น การประเมินผลความพึง
พอใจย่อมจะท าให้เทศบาลสามารถปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ และยุทธศาสตร์ใดควรจะปรับปรุงอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน จึงก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2550) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับใด และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
 2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามปัจจัยส่วนดังนี้ เพศ อายุ 
การศึกษา และ อาชีพหลัก  
 4. เพ่ือทราบถึงปัญหาเร่งด่วนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาล
นครนนทบุรีปรับปรุง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ส ารวจเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 256,304 คน 
(ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2557) กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรยา
มาเน่ (Taro Yamane, 1976) ก าหนดการคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้จ านวน 400 ชุด แต่เทศบาลนคร
นนทบุรีได้ก าหนดในข้อจัดจ้างขอให้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเป็นจ านวน 2,500 ชุด วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบ่งตามสัดส่วนของประชาชนตามรายต าบลมีทั้งหมด 5 ต าบล 
ได้กลุ่มตัวอย่างต าบลสวนใหญ่จ านวน 356 ชุด ต าบลตลาดขวัญ 497 ชุด ต าบลท่าทราย 712 ชุด 
ต าบลบางกระสอ 531 ชุด และต าบลบางเขน 404 ชุด แล้วจึงเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม
เกณฑ์คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และท่ีอยู่อาศัย  

                ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบสอบถามการ
วิจัย จ านวน 9 ข้อของตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล
นครนนทบุรี ซึ่งเป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของ
เทศบาลนครนนทบุรี ประเด็นค าถาม 9 ข้อ ได้แก่ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3) มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7) ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้มาตราส่วน (Rating 
Scale) มีระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ ดังนี้ ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง และไม่พอใจ 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ว่าผลลัพธ์ของความพึงพอใจของประชาชน
ต้องมีความพึงพอใจมากรวมกับความพึงพอใจปานกลางแล้วให้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550) 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเทศบาลนคร
นนทบุรี จะมีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ประเด็นการมีส่วนร่วมทั้ง 
ค าถาม 9 ข้อ แต่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นประมาณค่า 10 ระดับแต่แปลค่าให้
เหลือ 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993) โดยมีเกณฑ์การแบ่งคะแนน เพ่ือแบ่ง
ความหมายตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 8.20 – 10.00 แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 6.40 – 8.19 แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก  
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 ค่าเฉลี่ย 4.60 – 6.39 แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  2.80 – 4.59 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.75 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 น าแบบสอบถามสร้างขึ้นโดยขอค าปรึกษาผู้บริหารและผู้ประสานงานของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่รับผิดชอบเพ่ือช่วยตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข เมื่อปรับปรุงแล้วมีความเข้าใจ
และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 5 ท่าน ได้แก่รองปลัดเทศบาล  1 ท่าน 
ผู้อ านวยการกอง 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี 2 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบสอบถาม ท าให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
( Index of Objective Congruency : IOC)  = 0.96 แล้วด าเนินการทดลองแบบสอบถามกับ
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990) ได้ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 55.76  รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.24  กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 
51-60 ปี มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.49 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.92 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.64  ส าหรับการศึกษาพบว่า
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมาคือ ระดับปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 28.64 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 6.52 การ
ประกอบอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.84 
รองลงมาคือ แม่บ้าน/พ่อบ้านคิดเป็นร้อยละ 20.04 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ก าลังหางานท าคิดเป็น
ร้อยละ 7.52 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลนครนนทบุรี
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างของประชาชนได้ตอบแบบสอบถามถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวมโดยแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น 3 ระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.94 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 41.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อรวมระดับความพึงพอใจมากกับ
พอใจ ค่าเท่ากับร้อยละ 97.72 มากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดว่าต้องเกิน
ร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม   ของทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ตาม
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ    
              การด าเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
              เทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
 

แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557   

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 ( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความ 

ล าดับ 
ที ่

1. ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มี
รายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

8.38 1.42 มากที่สุด 1 

2. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการ
มีส่วนร่วมกับประชาชน 

8.31 1.54 มากที่สุด 2 

3. ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.27 1.55 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 8.32 1.50 มากที่สุด  
 
 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 จ าแนกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =8.38, S.D.=1.42) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =8.31, S.D. = 1.54) และอันดับที่สามคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =8.27, S.D.=1.55) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน 9 ข้อ  

 

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานใน 9 ข้อ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย X  

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสต
ร ์

ที่ 3 
รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

8.45 8.46 8.39 8.43 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้    ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.51 8.48 8.40 8.46 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.41 8.12 8.48 8.34 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

8.50 8.04 8.11 8.21 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

8.18 8.08 8.06 8.11 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนด 

8.21 8.44 8.56 8.40 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

8.42 8.32 8.09 8.28 

8. การแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

8.22 8.23 8.25 8.23 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

8.38 8.53 8.04 8.32 
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ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.51 รองลงมาคือ ข้อ 4  มี
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.50 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการมีส่วนร่วมกับประชาชนชาชน พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 9. ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.53 รองลงมาคือข้อ 2  มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.48  ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.04 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6. การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.56 
รองลงมาคือข้อ 3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.48 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 9. ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 รองลงมาคือ ข้อ 
1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.43 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.11  
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามตัวแปร เพศ 
อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
 5. การส ารวจปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีแก้ไข ได้แก่ปัญหา
ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 19.22 ปัญหาการจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 17.76 และปัญหาขยะมูล
ฝอย คิดเป็นร้อยละ 13.88 
  
อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมพบว่าทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ หวังสวัสดิ์โอฬารและวรเดช จัทรศร (2556) ที่วิจัยถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี ควรเริ่มจากตัวประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงกลไกลสนับสนุน
และส่งเสริม รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธรา รุหะโรจน์ (2556) ที่ศึกษาถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การส่วนต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ที่ให้ความหมาย
ของความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิบาล ต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยในกิจกรรม
ที่ด าเนินการเพ่ือต้องการให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบโครงการและป้องกันทุจริต อันดับที่สามคือ
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน การปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา
พรรณ (2550) ที่ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล ในเขต
อาณานิคมอุตสาหกรรมนวนคร ว่ามีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร
คิดเป็นร้อยละ 96.80 และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 81.10 ทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงตา สราญรมย์ และคนอ่ืนๆ (2555) ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ผลที่ได้พบว่าใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายยุทธศาสตร์ พบว่ามีระดับความพึง
พอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกัน คือในปีพ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ 3 
ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดีมีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มาในอันดับที่ 3 
 เมื่อพิจารณาถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์ โดยรวม พบว่าข้อ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา สราญรมย์  
และคนอ่ืนๆ (2556) ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ข้อ 1 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพหลัก แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรีแต่ละชุมชนมีแนวโน้มความเป็นชุมชนเมืองเพราะใกล้ เคียงกับ
กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนนทบุรีค่อนข้างดี แสดง
ว่าประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
และเมื่อท าการทดสอบกลุ่มเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แต่ละชุมชนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานพระทวีศักดิ์ ยรรยง (2554) ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มี
ความคิดต่อระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 
                   1.1.ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ น้อย
สุดใน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนั้นเทศบาลควรจะส่งเสริมหรือฝึกอบรม ตลอดจนการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความรู้และความสามารถให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีและประชาชนให้
เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศของเทศบาลนครนนทบุรี 
                  1.2 ในขั้นตอนการมีส่วนร่วม ข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้นเทศบาลควรด าเนินการเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือเป็นการน าร่องหาข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุก
ขั้นตอนเพื่อศึกษาจุดอ่อนของแต่ละข้ันตอน และน ามาปรับปรุงในครั้งต่อไป 
    1.3. เทศบาลนครนนทบุรี ควรเร่งวางผังเมืองเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการตัดถนน การ
แบ่งพ้ืนที่พักอาศัย เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  
            2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1 ควรศึกษาวิจัยว่าโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  โครงการใดมีความส าคัญต่อ
ประชาชนและผลการวิจัยมาปรังปรุงแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณต่อไป  
  2.2 เลือกโครงการมาเพียงโครงการเดียวเพ่ือ ลองปฏิบัติขั้นตอนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง 9 ขั้นตอน และใช้การวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางท่ีควรแก้ไขในแต่ละข้ันตอน 
                2.3 การวิจัยเชิงลึกในปัญหาของประชาชนด้าน ยาเสพติด หรือปัญหาการจราจรในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี 
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กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ย่ังยืน ในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
THE STRATEGIES OF ADMINISTRATION OF SUBDISTRICT AND VILLAGE HEADMEN 
FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES STRENGTHENING IN LOWER NORTHEASTERN 

PROVINCES 
 

บุญเลศิ นครกณัฑ์  เกษมชาติ นเรศเสนีย์  และ บุญเลิศ  ไพรินทร ์
Boonlert Nakhonkan, Kasemchart Naressenie, and Boonlert Pairindra 

 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและ
ผู้ ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 
3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านเพื่อส่ง เสริม   ความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณด า เนินการ โดย
ศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่เป็นประชาชนอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและค านวณขนาด กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามา
เน่ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 25 คน ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  2 คน ปลัดจังหวัด  2 คน นายอ า เภอ  2 คน 
ปลัดอ าเภอ 5 คน พัฒนาการอ าเภอ 2 คน   พัฒนากร  2 คน นายกเทศมนตรีต าบล  1 คน 
นาย ก อ ง ค ์ก า ร บริหารส ่วนต าบล 2 คน ก านัน 4 คน แ ล ะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน ใ น พื ้น ที ่ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและการตีความ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ =4.17, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุด (X̄ =4.23, S.D.= 0.64) ลงมาได้แก่ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (X̄=4.17, 
S.D.= 0.66) ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน (X̄=4.13, S.D.= 0.72) และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน (X̄=4.13, S.D.= 0.71) ตามล าดับ โดยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุดเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเห็นว่าการด าเนินชีวิตในสังคมที่มั่นคงต้องพ่ึงพาตนเองโดยพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็น
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เท่านั้นและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีค่าต่ าสุด เนื่องจากประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
 2) ปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ ง ยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 8 ประการ โดย
พิจารณาตามสมการพยากรณ์ ซึ่งล าดับจากสูงไปต่ า ได้แก่ ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษามรดก
ทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านด้านการป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด า เนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร และด้านการรักษาจารีตประเพณี โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ
อธิบายความผันแปรของการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 77.90 (R2= .779) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3) กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่ง เสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เสนอประกอบด้วยกลยุทธ์ การบริหารที่
ส าคัญ 9 ประการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้ พ่ึงตนเองได้  ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพ่ึงพารัฐเท่าที่จ า เป็นเท่านั้น (2) กล
ยุทธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการออก
กฎ ระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกัน
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จดัตั้งคณะกรรมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าประจ าหมู่บ้าน 
และการปลูกจิตส านึก ให้ประชาชน  (4) กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ใน
การครองชีวิต โดยการสืบสานการอนุรักษ์มรดก ทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด
มาแต่บรรพบุรุษ (5) กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลัก
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ  (6) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ของประชาชนโดยการส่ง เสริม ให้ประชาชน รักการ เรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ (7) กลยุทธ์ด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ 8) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตรโดยการจัดท าระเบียบการใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและ
มีการพัฒนาแหล่งน้ า และ (9) กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่ประชาชน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the factors of communities 
strengthening in lower Northeastern provinces, 2) to study the administrative factors of 
Subdistrict and Village Headmen affecting the sustainable communities streng the ning 
in lower Northeastern provinces and   3) to propose the strategies of administration of 
Subdistrict and Village Headmen for sustainable communities strengthening in lower 
Northeastern provinces.   This study was a mixed methods research of quantitative 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 
 

148 

and qualitative approaches. The quantitative research was conducted by study the 
sample of 400respondents who were people residing in lower Northeastern provinces 
and they were selected by multi-stage random sampling. The sample size was 
calculated by using Taro Yamane’s formula. The data were collected through 
questionnaires and were analyzed by statistics consisted of mean, standard deviation, 
and Stepwise Multiple Analysis. The quantitative research was conducted through in-
depth interviewing 25key informants consisted of 2 Provincial Governors, 2 Provincial 
Deputy Governors, 2 District Chiefs, 5 District Deputy Chiefs, 2 Chief of Permanent 
Officials, 2 Chief of Permanent Deputy Officials, 1 Subdistrict Municipality Major, 2 
Chiefs Subdistrict Administrative Organization, 4 Subdistrict Headmen, and 3 Village 
Headmen in the lower Northeastern provinces. They were selected purposively and 
the data were analyzed by content analysis and interpretation. 
 The research results revealed that:       
 1) The administrative factors of Subdistrict and Village Headmen affecting the 
sustainable communities strengthening in overall was at the high level ( X̄ =4.17, 
S.D.=0.61), while considered in each aspect found that the aspect of being self- reliance 
was at the highest (X̄=4.23, S.D.=0.64), followed by the aspect of having immunity (X̄
=4.17, S.D.=0.66), the aspect of quality of life (X̄=4.13, S.D.=0.72), and the aspect 
sustainable resource preservation (X̄=4.13, S.D.=0.71), respectively. The aspect of being 
self- reliance was at the highest as the people thought that their social stability should 
be optained by their own performances and they should get the state support only 
necessary. The aspect of sustainable resource preservation was at the lowest as the 
people did not realize in resource preservation as they were not yet affected by their 
impacts.  
 2) The administrative factors of Subdistrict and Village Headmen affecting the 
strengthening sustainable communities in lower Northeastern provinces composed of 
8 principle variables  as in the prediction equation ranking from the highest: the 
pollution eliminating, followed by the social heritage preservation  for living the 
education  for people providing, the national forest deforestation, the living with self-
sufficiency economy philosophy, the law, the water management for agriculture  and 
the tradition preservation. These eight variables could explain the variation of 
sustainable communities strengthening in lower Northeastern provinces at 77.90 
percent (R2=0.779) at the statistical level of confidence 0.05. 
 3) The proposed strategies of administration of the Subdistrict and Village 
Headmen for sustainable communities strengthening in lower Northeastern  provinces 
consisted of 9 administrative strategies as (1) strategy for being self-reliance community 
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by developing their own career potential firmly and getting the state  support only 
necessary, (2) strategy for resource preservation by providing the  knowledge of 
pollutions and not destroy the environment and creating the awareness in 
environment preservation, (3) strategy for deforestation protection by creating the 
community rule  not to deforest, establishing community committee  for  deforestation 
protection and forest loving forest awareness creation, (4) strategy for social heritage 
preservation by preserving the social  heritage and maintaining local wisdom, (5) 
strategy for local tradition preservation by promoting their traditional life-styles based 
on their old cultures, (6) strategy for education developing by enhancing the awareness 
of the people in having the learning culture and providing the career knowledge for 
the people, (7) strategy for living with self-sufficiency  economy philosophy by implying  
the principles of His Majesty the King to the peoples living in all level, (8) strategy for 
agriculture water management by creating the appropriate regulations for water 
consumption, having the water committee and developing the water resources and (9) 
strategy for law enforcement by promotion the law awareness to the people and  
establishing the relevant disciplines to the people. Keywords: Strategy, Administration, 
The strengthening of community 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์ การบริหาร และความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศว่า 1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ ตกต่ าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลงท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีแนวโน้ม
ลดลง 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย  แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับ
สติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัส ดิก า รท า งสัง คม หลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่า งทั่ วถึง  ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญด้านวิกฤตความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนันเพ่ิมข้ึน และ
การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรุนแรง  กระทบต่อผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมและความ
ยากจน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ 4) การเปลี่ยนแปลง
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สภาวะด้านการเมือง ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ และได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้แล้วจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
กระแสโลกาภิวัตน์ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เป็นผลท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านหรือชุมชนขึ้นมากมาย ดังเช่นปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 ผลกา รส า ร ว จข้อมูล พื ้น ฐ าน ร ะดับหมู ่บ้า น  (กชช. 2 ค) ของกรมพัฒ นาชุมชน 
(2555) กระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าในชนบทไทยทั่วประเทศ จ านวน 75 จังหวัด 878 อ าเภอ 
7,255 ต าบล 71,137  หมู่บ้าน โดยมีปัญหาในภาพรวม คือ การมีที่ท ากินพบว่า มีปัญหาม า ก 
จ านวน 5,348 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.51 การมีงานท าพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 5,283 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 7.42 ผลผลิตจากการท านาพบว่า  มีปัญหามาก จ านวน 3,408 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 8.44 การออกก าลังกายพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 34,589 หมู ่บ ้า น  คิด เป็น ร้อ ยล ะ 
48.62 การได้รับการศึกษาพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 12,799 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 17.99 
การ เรียนรู้ โ ดยชุมชนพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 33,867 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 47.60 การ
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 3,161 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.44 การมี
ส่วนร่วมของชุมชนพบว่า  มีปัญหามาก จ านวน 2,010 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.82 คุณภาพของดิน
พบว่า มีปัญหามาก จ านวน 20,587 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.20 คุณภาพของน้ าพบว่า  มีปัญหา
มาก จ านวน 21,940 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.84 การปลูกป่าหรือใช้ไม้ยืนต้นพบว่า มีปัญหามาก 
จ านวน 3,948 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.12 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า มีปัญหามาก จ านวน 
9,267 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.02 นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชน  ได้รายงานคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในชนบท จากการเก็บข้อมูลคว ามจ า เป็นขั ้น พ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 
8,450,529 ครัวเรือน ในพื้นที่ 70,497 หมู่บ้าน ทั่วประเทศพบว่า ในพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน มีปัญหาที่
ควร ได้รับการแก้ไข  เช่น เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ จ านวน 6,110 คน คิด เป็นร้อยละ 27.17 จากทั้ งหมด 22,490 คน ครัว เรือนที่ ไม่มี
การเก็บออมเงิน  จ านวน 1,730,883 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 จากทั้งหมด 8,450,529 ครัวเรือน 
เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จ านวน 15,066 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.08  จากทั้งหมด 247,832 คน  คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป  ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้  
จ านวน 215,617 คน คิดเป็น  ร้อยละ 5.96 จากทั้งหมด 3,618,167 คน คนในครัวเรือนดื่มสุรา 
(ย ก เ ว ้น ก า ร ดื ่ม เ ป ็น ค รั ้ ง ค ร า ว ) จ า น ว น 1,504,759 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 จากทั้งหมด 
30,363,060 คน เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 หรอืเทียบเท่า จ านวน 
22,490 คน คิด เป็นร้อยละ 3.27 จากทั้ งหมด 687,300 คน ทุกคนในครัวเรือนกิน อาหารไม่ถูก
สุขลักษณะปลอดภัยได้มาตรฐาน จ านวน 175,620 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 จากทั้งหมด 8,450,529 
ครัวเรือน ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ จ านวน 159,860 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.89 จาก
ทั้งหมด 8,450,529 ครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555) 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่องจากข้อมูลของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมาณการ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 
 

151 

ว่าในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดที่นับจากฐานข้อมูลการจับกุมยาเสพติด  ข้อมูลการ
บ าบัดยาเสพติดและการข่าวของหน่วยงานต่างๆ มีประมาณ 65,040 หมู่บ้าน/ชุมชน  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.21 ของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่ ไม่มีปัญหายาเสพติด ประมาณ 
19,202 หมู่บ้าน/ชุมชน ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์  พืช
กระท่อม สี่คูณร้อย ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ซูโดอีเฟรดรีน สารระเหย รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชิน
วัตร เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ  2555 โดยมีเป้าหมายน าผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างน้อย 400,000 คน และเมื่อสิ้นสุดเวลาด าเนินการ
สามารถน าผู้ เสพติ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา  543,566 ราย หรือร้อยละ 135.89 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ จับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติด  386,415 คดี ผู้ต้องหา 378,236 คน 
ของกลางยาบ้า 82 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,543 กิโลกรัม เฮโรอีน  254 กิโลกรัม กัญชา 18 ตัน ซูโดอีเฟ
รดรีน 4.5 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์สิน 4,979 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,727 ล้านบาท แ ล ะมีแ ผน ที่จะ
ด าเนินการกับผู้เสพ ผู้ติด  ผู ้ค้า  ผู้ผลิตยา เสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณ 800,000 
คน (ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555) ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าสูงสุด ใน
ต าบลและหมู่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรให้ท าหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร เป็น
บุคคลที่อยู่ ในท้องที่รู้จักคุ้น เคยกับสภาพท้องที่ รู้ความต้องการและรู้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาปัดเป่าความเดือดร้อนแก่
ราษฎรและพัฒนาความเจริญให้กับท้องถิ่นในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับราษฎร มีอ านาจ 
หน้าที ่ตามที่กฎหมายหลายฉบับก าหนด  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืน
มอบหมาย (กรมการปกครอง, 2555) ตลอดจนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมือง 
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(กรมการปกครอง, 2551) ซึ ่ ง ก านันและผู้ใหญ่บ้านน่าจะ เป็นกล ไกส าคัญของรัฐที่จะน าไปสู่การ
บริหารจัดการภาครัฐให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในพ้ืนที่
ชนบทได้เป็นอย่างดี  
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือหากลยุทธ์การบริหา รของก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างว่า
มีรูปแบบอย่างไร 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัยกกกกกกกก 

1. ปัจจยัด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่างเป็นอย่างไร 
 2. มีปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 3. กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีลักษณะเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านที่มีผลต่อ ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
 3. เ พ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ ใหญ่บ้านเ พ่ือส่งเสริม ความ
เข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ประชาชนในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครร าชสีม าและจังหวัดชัยภูมิ  รวม 4 อ าเภอ 12 ต าบล 36 หมู่บ้าน 
จ านวน 22,482 คน และก านัน ผู ้ ใหญ่บ ้า น  ผู ้ว ่า ร า ชก า ร จ ัง ห ว ัด  ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร นายกเทศมนตรีต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ประชาชนในพื ้น ที ่ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ รวม 4 อ าเภอ 12 
ต าบล 36 หมู่บ้าน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าการสุ่มในระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จ านวน 394 คน 
และเพ่ือให้เป็นตัวเลขจ านวนคู่ที่ง่ายต่อการจ าแนก ผู้วิจัยได้ปัดเศษเพ่ิมเป็นจ านวนเต็ม จึงก าหนดเป็น
หน่วยตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารขอ ง
ก า น ัน และผู้ใหญ่บ้าน ใ น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิจ านวน 25 คน คือ ผู ้ว ่า
ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด ป ล ัด จ ัง ห ว ัด น า ย อ า เ ภ อ  ป ล ัด อ า เ ภอ พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร 
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รีต า บ ล น า ย ก อ ง ค์ก า ร บ ร ิห า ร ส่วนต าบล ก านัน แ ล ะผู้ใหญ่บ้าน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิได้มาโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) จ านวน 25 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยการบริหารด้านกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่กฎหมาย
อ่ืน และตามที่กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 2) ปัจจัยการบริหารด้านการเมืองการปกครอง 3) 
ปัจจัยการบริหารด้านเศรษฐกิจ 4) ปัจจัยการบริหารด้านสังคม 5) ปัจจัยการบริหารด้านวัฒนธรรม 6) 
ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  1) ด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4) 
ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเอง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เ ป ็น
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่ง เสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน  
  ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  ใช้เครื่องมือเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข ้อ ม ูล เ ช ิง ป ร ิม า ณ เ ป ็น ข ้อ ม ูล ที ่ร ว บ ร ว ม ไ ด ้จ า ก แ บ บ สอบถามผู้วิจัยได้น ามา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิว เตอร์สภาพส่วนบุคคล วิ เคราะห์โดยการหา
ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน ใช้การวิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) และปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังยืน วิเคราะห์โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple 
Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 ส าหรับข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และการตีความ 
 
ผลการวิจัย  
 1. ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.17, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    ด้านการเป็น
ชุมชนที่ พึ่ งตนเองได้มีค่าสูงสุด (X̄=4.23, S.D.=0.64) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (X̄=4.17, 
S.D.=0.66) ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน (X̄=4.13, S.D.=0.72) และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน (X̄=4.13, S.D.= 0.71) ตามล าดับโดยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้มีค่าสูงสุดเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนเห็นว่าการด าเนินชีวิตในสังคมที่มั่นคง ต้องพึ่งพาตนเองโดยพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และด้านการอ น ุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีค่าต่ าสุดเนื่องจาก ประช า ช น ยังไม่เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
 2. ปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่ งยืนใน เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 8 ประการ โดย
พิจารณาตามสมการพยากรณ์ ซึ่งล าดับจากสูงไปต่ า  ได้แก่  ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษา
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มรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านด้านการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
กฎหมายด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  และด้านการรักษาจารีตประเพณี  โดยปัจจัย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 
77.90 (R2=.779) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 3. กลยุทธ์การบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่
ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ เสนอประกอบด้วยกลยุทธ์  การบริหารที่
ส าคัญ 9 ประการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพให้
พ่ึงตนเองได้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพ่ึงพารัฐเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น (2) กลยุทธ์ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  มีการออก
กฎระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) 
กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จัดตั้งคณะกรรมการป้อ ง กัน ก า ร ล ัก ลอบ ตัด ไ ม้ท า ล า ยป่า ป ร ะจ า
หมู่บ้านและการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน (4) กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ใน
การครองชีวิต โดยการสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดมาแต่บรรพ
บุรุษ (5) กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลักปฏิบัติตามวิถี
ชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ (6) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประชาชนโดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรักการเรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ (7) กลยุทธ์ด้าน
การด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ 8) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการ
จัดท าระเบียบการใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและมีการพัฒนาแหล่งน้ า และ 
(9) กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่
ประชาชน  
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจัยด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนปัจจัยด้านการมีภูมิคุ้มกันและปัจจัยด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และ
ประชาชน มีการน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา
ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ น าไปสู่การปฏิบัติทุก
ระดับ ทั้งส่วนราชการ ระดับประชาชน ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับองค์การ 
ตลอดจนระดับประเทศ เป็นผลให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการพ่ึงพาตนเอง มี
ความรอบครอบและมีการประกอบอาชีพตลอดทั้งปีมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด มีการออมมากขึ้น ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสกาวเดือน โพธิ์พันธ์  (2555) พบว่า ชาวนามีความเข้าใจหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมาก โดยยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรมและพอใจใน
ฐานะของตนเอง ประกอบกับผู้น าและครอบครัวมีการสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว มีการ
รักษาสุขภาพอนามัยดี เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม ห่างไกลจากอบายมุข และตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติมากขึ้น และมีมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับชนรุ่นหลัง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พรพันธ์ (2556) พบว่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 2. การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์ 
คือด้านกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ด้านกฎหมายด้านกระทรวง ทบวง กรมมอบหมายด้านการ
ปกครองด้านการเมือง ด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตร ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการให้
การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการรักษา
สุขภาพอนามัยด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการรักษาจารีตประเพณี
ด้านการรักษาขนบประเพณีด้านการรักษาธรรมเนียมประเพณีด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าด้านการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าด้านการขจัด
มลภาวะ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ คือ ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน พบว่า ตัวแปรอิสระ
ถูกคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนได้ 8 ตัวแปร  คือ 
ด้านการขจัดมลภาวะด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตด้านการให้การศึกษาแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านกฎหมายอ่ืนด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรด้านการรักษาจารีต
ประเพณีโดยปัจจัยหลักสามารถอธิบายความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ได้ร้อยละ 77.90 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
  2.1 ด้านการขจัดมลภาวะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยทั่วไป มาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมระบบนิเวศน์อ่ืนๆ จึงต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเน้นหนักในการ
ด าเนินการขจัดมลภาวะในหมู่บ้าน 
  2.2 ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิตจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  เพราะประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงศาสนา อนุรักษ์ภาษาพูดของท้องถิ่น การรับประทานอาหารอนุรักษ์การแสดง 
การละเล่นพ้ืนบ้าน อนุรักษ์ประเพณี การสร้างที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการแต่งกาย การให้ความเป็น
อิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัยหิรัญโต (อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ได้
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ตกทอดมาเป็นสมบัติของมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน และน ามาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่งการ
ครองชีวิต  
  2.3 ด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัย
ด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการใหก้ านันและผู้ใหญ่บ้านท า
ตัวเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเรียนต่อ ให้
ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
หรือพ้ืนที่บริการ ประสานกับภาครัฐจัดให้มีห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ ที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้มีทุนหรือกองทุนเพ่ือ
การศึกษาในระดับหมู่บ้าน ประสานกับหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย มาให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการท านิติกรรมสัญญา ความรู้ทางแพ่ง ความรู้ทางอาญา กฎหมายปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
วราคม ทีสุกะ (2544) ที่กล่าวว่าหน้าที่พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ประการหนึ่ง คือมีหน้าที่ด้านการศึกษา
อบรมแก่ทางสังคม 
  2.4 ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้าน
นี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมมือกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ออกกฎของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ จัดตั้งคณะกรรมการหรือชุดป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
และการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ ปริศนา  พรหมมา และมนตรี  จันทวงศ์ (2541)  
  2.5 ด้านการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ ต้องการให้ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านรู้จักประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงในด้านการอยู่การกินที่
ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม มีเหตุมีผลการในตัดสินใจที่จะท าสิ่งต่างๆ และสร้างภูมคุ้มกันต่อสิ่งที่
อาจจะผิดพลาดที่ตนได้วางแผนไว้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพท าตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับโฆสิต ปั้น
เปี่ยมรัษฎ์ (2548) ที่กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร จะต้องพยายามท าให้เกษตรกร
มีงานท าทั้งปี มีรายได้ประจ า เช่น ทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ หรือการ
ปรับปรุงการบริหารจัดด้านการตลาด เช่น คัดคุณภาพสินค้าเกษตร สินค้าคุณภาพดีขายราคาสูง 
คุณภาพต่ าราคาถูก และแนวทางที่จะบรรเทาปัญหาคนยากจน โดยการจัดให้มีผลตอบแทนในเชิง
รายได้แก่ผู้มีงานท าให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแล้ว ประชาชนก็
จะมีรายได้ ส่วนผู้ไม่มีงานท า คนแก่ คนเจ็บป่วย ต้องมีสวัสดิการดูแล โดยด าเนินนโยบายการคลังทาง
สังคมที่ประสิทธิภาพ การจัดตั้งกลุ่มการผลิต ท าการเกษตรผสมผสาน สร้างงาน สร้างรายได้ แปรรูป
อาหาร หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนชุมชน มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ประสานกับภาครัฐหรือใช้
ศักยภาพของหมู่บ้าน ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมอาชีพระยะสั้นหรืออาชีพหลัก ส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับกรมบัญชีสหกรณ์ (2549) ที่กล่าวว่า ลักษณะชุมชน
เข้มแข็งประการหนึ่งคือ ประชากรในชุมชนมีการเก็บออมเงิน ท าบัญชีรับจ่าย  
  2.6 ด้านกฎหมายอ่ืนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น า ท าหน้าที่
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ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
เข้าใจพ้ืนที่ เข้าใจคน เข้าใจงาน ต้องท าตัวให้เป็นที่ยอมรับและจนได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
หมู่บ้าน รู้พ้ืนที่ มีความรู้ มีคุณธรรม บริหารตามนโยบาย วัตถุประสงค์ท่ีทางราชการมอบหมาย ในทุก
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ สถาพร (2553) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนต าบลหนองน้ าใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความรู้ความสามารถ และการมีภาวะผู้น า 
  2.7 ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้
มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมี
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรที่ดี ประสานกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่ง
สอดคล้องกับโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2548) ที่กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนเป็นเรื่องของ
ภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกันเป็นทีม มีจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ า มีกฎระเบียบของการใช้น้ า จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ า ส่งเสริมให้ประชาชนขุดสระน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 
การอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า แนะน าให้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดู
แล้ง จ ากัดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรัง  
  2.8 ด้านการรักษาจารีตประเพณีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัจจัยด้านนี้มีอิทธิพลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน เพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนประเพณี เช่น ประเพณีแต่งงานพิธีศพ งานบวชมีการอนุรักษ์งานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์ งานแห่เทียนพรรษา แห่นางแมว ท าบุญกลางบ้าน งานแห่บายศรี 
งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้นให้ประชาชน เยาวชน รักษามารยาททางสั งคม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนเดช ประเสริฐลาภ (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง กรณีศึกษาชุมชนพรทวีวัฒน์ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า คือ มีผู้น าที่ดี มีความรู้ ความสามารถเข้มแข็งชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบทอดตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
  1.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องที่ คือ หมู่บ้านและ
ต าบล ที่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองราษฎร ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457ควบคู่ไปกับการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณลงไปถึง
ระดับหมู่บ้านหรือระดับอ าเภอตามสมควร ส าหรับจัดกิจกรรม โครงการ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การแก้ไขปัญหาสังคม การด าเนินการด้านการเมืองการปกครอง การด าเนินการตามวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของก านันและผู้ใหญ่บ้าน จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการก านันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
และจัดสรรงบประมาณส าหรับการอ านวยการ 
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  1.2 รัฐบาลควรก าหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ด้วยวิธีเพ่ิมค่าตอบแทน รางวัลจากการปฏิบัติงานเป็นส่วนตัวหรือหมู่บ้าน  
รัฐบาลไม่ควรเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
ท าให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเสียขวัญก าลังใจ และเกิดกระแสการต่อต้านรัฐบาล ควรมีการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และมี
คุณสมบัติด้านอายุไม่เกิน 60 ปี ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
  ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าสูงสุดในระดับต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ทางการ
ปกครองการบริหาร บ าบัดทุกข์บ ารุ งสุขให้แก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านควรมีกลยุทธ์การบริหาร
เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน คือ 
  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ด้านการเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองโดยชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพให้
พ่ึงตนเองได้ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งควรพึ่งพารัฐเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
  กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมลภาวะ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการออกกฎ ระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยออกกฎของหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าประจ าหมู่บ้าน และการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ด้านการรักษามรดกทางสังคมที่น ามาใช้ในการครองชีวิต โดยการสืบ
สานการอนุรักษ์มรดกทางสังคม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
  กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ด้านการรักษาจารีตประเพณีโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาหลัก
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ  
  กลยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชน
รักการเรียนรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์ด้านการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน้อม
น าหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ด าเนินชีวิตทุกระดับ  
  กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการจัดท าระเบียบการ
ใช้น้ าที่เหมาะสม มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า และมีการพัฒนาแหล่งน้ า  
  กลยุทธ์ที่ 9 กลยุทธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และปลูกฝังวินัยแก่ประชาชน  
 3. ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประสิทธิผลการ
บริหารของก านันและผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยตามตัวแปรที่ศึกษาในพื้นที่ภาคอ่ืนของประเทศไทย 
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  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารระหว่างองค์กรหมู่บ้านและต าบล(การ
ปกครองท้องที่) กับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล(การปกครองท้องถิ่น) ซึ่งองค์กรทั้ง
สองประเภทนี้ มีพ้ืนที่การปกครองและประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองที่ทับซ้อนกันอยู่ หากผลการวิจัย
ออกมาว่าองค์กรทั้งสองประเภทยังมีความจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ควรให้ด ารงอยู่
ควบคู่กันต่อไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง หากองค์กรใดไม่มีความจ าเป็น ก็ควรมีการปรับ 
ยุบรวม หรือยุบองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้คงเหลือองค์กรเดียว ซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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ภาวะผู้น้าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหวในอ้าเภอวังน้้าเขียว  
อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

  
THE APPROPRIATE LEADERSHIP FOR SENSITIVE AREA COMMUNITY DEVELOPMENT IN 
WANG NAM KHIAO DISTRICT, PAK CHONG DISTRICT NAKORNRATCHASIMA PROVINCE 

AND NADI DISTRICT PRACHINBURI PROVINCE 
 

สมพล   ชีวะประเสริฐ  บุญทัน ดอกไธสง  และ บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
Sompol Cheevaprasert  Booton Dockthaisong, and Boonrueng Sriharun 

 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหว 
2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหว และ 3) เสนอตัวแบบภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว ใช้การวิจัย  แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติการถดถอยแบบขั้นตอน  การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างจากสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าบริหารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน    ผู้น าศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 43 คน เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลจากการตีความเชิงเนื้อหาของข้อมูล  ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว พบว่า โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหว  โดยรวม 
พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) 
เสนอตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว โดยตัวแบบภาวะผู้น าในด้านการ
พัฒนาพ้ืนที่  ด้านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และด้านพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชน ได้ค่าร้อยละเท่ากับ 
39.60 (R2 = 0.396), (F= 97.48) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

ABSTRACT  
The objectives of this research were 1) to study the appropriate leadership of 

sensitive area community development, 2) to study the factors affecting the appropriate 
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leadership of sensitive area community development, 3) to propose the leadership model 
for sensitive area community development. The mixed research method was quantitatively 
and qualitatively applied. The quantitative research was done by using a questionnaire 
relative to the appropriate leadership of sensitive area community development with 450 
samples. The statistical data analysis was done by using percentage, average, standard 
deviation, and stepwise multiple regression. The qualitative research was done by 
structurally interviewing 43 samples consisted of sub-district administrative executives, 
community leaders, religion leaders, and indigenous philosophers. The data analysis was the 
content interpretation. 
 The research results were found that: 1) the appropriate leadership of sensitive area 
community development was entirely at the high level of the average, 2) all factors as 
independent variables influenced the appropriate leadership of sensitive area community 
development as the dependent variable at the 0.01 level of the statistical significance, and 
3) the leadership model for sensitive area community development was consisted of the 
aspect of area development, the aspect of forest intrusion restriction, and the aspect of 
resident area development, with the predicted capability was 39.60% (R2 = 0.396, F = 97.48) 
at the 0.01 level of the statistical significance. 
 
ค้าส้าคัญ  
 การพัฒนา ภาวะผู้ที่เหมาะสม ชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
  มนุษย์ในยุคอดีตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ภายได้ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมนุษย์ยุคแรกนั้นเปรียบเสมือนเป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งของระบบนิเวศธรรมชาติ ลักษณะและระดับของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง (วศิน อิงคพัฒนากุล , 2548) และในช่วงศตวรรษที่ 19 
และ 20 มนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมนุษย์น าพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ แต่ปล่อย
สารพิษกับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในครั้งนั้นและยุคปัจจุบัน
ประชากรของโลกโดยทั่วไปมีความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาใน
หลายรูปแบบ ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนมีส าคัญต่อการประชุมระดับโลก และนานาประเทศต่างให้ความใจ แสดง
ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล ได้มีการลงนามร่วมกันของผู้น าประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ ในการประชุมที่ UNCED (United 
Nation Conference on Environment and Development) หรือ เอิร์ธซัมมิท (Earth Summit) ลงนาม
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ร่วมกันเรียกว่า ปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 การลงนามนี้เป็นการรับรองว่า แต่ละประเทศจะแสดง
ถึงพันธะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมและการพัฒนา เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ยังยืนบนโลก  
(ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2553)  และในการพัฒนาภายในประเทศช่วงที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเป็น
พิเศษกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจบนความเชื่อที่ว่าหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงรายได้ของคนใน
ชาติก็จะเพ่ิมขึ้นและมีมาตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชนก็จะสูงตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริงการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณดังกล่าว เกิดจากการขยายตัวทางการผลิตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม และภาคบริการที่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยากมากมายเพ่ือป้อนกระบวนการผลิตโดยมิได้มี
การวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบ (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2550) จึงเกิดปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบไปด้วย 1) ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดสิ้น
ไป  2) ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น  
3) ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในประเทศใดมีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์จะ
สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้รวดเร็วกว่าประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ในการที่ประเทศใดสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ และมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไว้ได้ ย่อมแสดงว่าประชาชนในประเทศ
นั้นเป็นผู้มีวัฒนธรรม (ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ,์ 2553) ที่ด ี
  ในการพัฒนาพ้ืนที่ได้เกิดความตื่นตัวของสาธารณชนในทุกระดับที่ให้ความสนใจในการด าเนินการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตโดยปราศจากการ
ก าหนดนโยบาย และแผนการที่ดี และเหมาะสม ท าให้ความผิดปรกติที่เกิดขึ้นจากการเสียความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมได้ และมีทวี ความรุนแรงให้ปรากฏในปัจจุบัน จนในบางกรณีก่อให้เกิดมหันตภัยที่ร้ายแรง และได้
ย้อนกลับมาสู่มนุษย์และสังคมมนุษย์โดยส่วนร่วมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐบาล ประชาชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญของ การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงได้พยายามทุกวิถีทางในอันที่จะด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุประสงค์ในการสงวนการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบางพ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
(วศิน อิงคพัฒนากุล , 2548) การพัฒนาจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่มีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้ตามปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้อิทธิพลที่เกิดจากความสามารถส่วนตัวจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม 
และท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดปัญหา วางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาของ
องค์การอีกทั้งยังมีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและเป็นตัวแทนของการน าความเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์การ 
และผู้น ามีอิทธิพลเหนือกว่าชุมชน โดยท างานได้ผลส าเร็จ มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้มี
ความเชื่อมั่น เป็นสื่อกลางที่ประสานความต้องการของชุมชนให้มีความสัมพันธ์กับการท างาน  นอกจากนั้น
ภาวะผู้น ามีการปรับตัว และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนมีความพร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง (สนธยา พลศรี, 2545) ในการพัฒนาพื้นท่ีอ่อนไหว 
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  การพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหวเป็นพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับปัญหาพ้ืนที่ท ากินทับซ้อนกับป่า ปัญหาการท าบ้านพัก
เพ่ือรับรองนักท่องเที่ยวของชาวบ้านเดิมและนายทุนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาเหล่านี้มีความ
เรื้อรังและต่อเนื่อง แต่ภายใต้ความขัดแย้งนั้น ยังคงมีความแข็งแกร่งของผู้น าระดับท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งพ้ืนที่อ่อนไหวนั้นติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ป่าทับลานซึ่งมีผืนป่าติดต่อกันตามธรรมชาติ ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาและ
เขตอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยสภาพพ้ืนที่อ่อนไหวในปี 2556 เกิดปัญหาระหว่างชุมชนในพ้ืนที่อ่อนไหว
กับเจ้าหน้ารัฐ ซึ่งผู้น าท้องถิ่นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้ช่วยกันแก้ไขที่เกิดขึ้นโดยแนะน าให้
ชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย มีการระดมความคิดและมีการประสานประโยชน์กับชุมชน โดยการจัดระเบียบ
ภายในพ้ืนที่อ่อนไหวให้เป็นระบบเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
  ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่
อ่อนไหวใน  อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี โดย
ผู้วิจัยต้องการทราบถึง ภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหว มีลักษณะเป็นอย่างไร และ
มีปัจจัยใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหว และตัวแบบภาวะผู้น าที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ดังนั้นการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
        1. ภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 3. ตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 3 ประการ  
  1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวใน
อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  3. เสนอตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรคือ ประชากรในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี  รวม 3 อ าเภอ   จ านวน 272,313 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 การวิจัยเชิงปริมาณคือ กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน 
3 ต าบล คือ ต าบลวังน้ าเขียวต าบลระเริงและต าบลไทยสามัคคี อ าเภอปากช่อง 3 ต าบล มี ต าบลโป่งตาลอง
ต าบลวังกระทะ และต าบลวังไทร ในอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 3 ต าบล มีต าบลบุพราหมณ์ ต าบลนาดี 
และต าบลทุ่งโพธิ์  โดยความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5 % ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
เปิดตารางของ Krejcie & Morgan และปรับตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน  
    2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน 
3 ต าบล คือ ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลระเริง ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอปากช่อง 3 ต าบล คือ ต าบลโป่งตาลอง 
ต าบลวังกระทะ และต าบลวังไทร อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 3 ต าบล คือ ต าบลบุพราหมณ์ ต าบลนาดี 
และต าบลทุ่งโพธิ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย  
      2.2.1 กลุ่มผู้น าบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน 
      2.2.2  กลุ่มผู้น าชุมชน  จ านวน 10 คน 
      2.2.3  กลุ่มผู้น าศาสนา  จ านวน 10 คน 
          2.2.4  กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน  15 คน   
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต้น คือ 
    1.1 สภาพพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย 
     1.1.1  ด้านการพัฒนาพื้นที ่ 
     1.1.2  ด้านการป้องทรัพยากรธรรมในพ้ืนที่  
    1.2.3  ด้านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

   1.2.4  ด้านการก าหนดพื้นที่สาธารณะ 
   1.2 การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 
    1.2.1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
    1.2.2  ด้านพัฒนาการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

   1.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2.4  ด้านพัฒนาพื้นที่ของประชาชน 
1.2.5  ด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   2. ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว มี 7 ด้าน ประกอบด้วย  
    2.1  ด้านนักประชาธิปไตย 

2.2  ด้านมีมนุษยสัมพันธ์  
2.3  ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
2.4   ด้านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2.5  ด้านพัฒนาตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  
2.6  ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
2.7  ด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ 

  เครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม               (Mixed 
Methods) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้  
   1. การวิจัยเชิงปริมาณ  
    ในการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น  5 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่อ่อนไหวอยู่ในต าบลใด  ระยะเวลาอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ศึกษา 
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน    
     ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว 
แบบสอบถามในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว 
จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลระเริง ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอปากช่อง 3 ต าบล คือ ต าบลโป่งตา
ลอง ต าบลวังกระทะ และต าบลวังไทร อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 3 ต าบล คือ ต าบลบุพราหมณ์ ต าบล
นาดี และและต าบลทุ่งโพธิ์  โดยค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับมากที่สุด 
ระดับมาก ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด 
      ตอนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิด ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
    ใช้เครื่องมือเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  การรวบรวมข้อมูล   
       1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
    1.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนายกองค์การหัวหน้าหน่วยงานราชการผู้บริหาร 
ส่วนต าบลทั้ง 9 ต าบล เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล  
    1.2 ท าหนังสือก ากับแบบสอบถามแต่ละบุคคลตามจ านวนที่ก าหนดทุกราย  
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    1.3 ติดตามผลของการสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพ่ือรับแบบสอบถามกลับคืน 
    1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
    1.5  ก าหนดรหัสของข้อมูลและก าหนด ค่าคะแนนที่จะให้แก่ค าตอบในแต่ละข้อ 
    1.6  ด าเนินการลงรหัสพร้อมให้คะแนนในแบบสอบถามแต่ละข้อทุกแบบสอบถาม และ 
    1.7  น าแบบสอบถามที่ลงรหัสและให้คะแนนแล้วไปบันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
       2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง  
    2.1 กลุ่มผู้น าบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน 
    2.2 กลุ่มผู้น าชุมชน  จ านวน 10 คน 
    2.3 กลุ่มผู้น าศาสนา จ านวน 10 คน  
    2.4 กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 10 คน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประกอบด้วย  
   1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
     ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 450 ชุด น ามาวิเคราะห์โดย  
     1. ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (X̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวัดระดับการวัดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
     2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  
     3. ใช้สถิติถดถอยพหุคูณเพ่ือเลือกตัวแปรอิสระที่สามารถเอ้ืออ านวยต่อ ปัจจัยแวดล้อมอัน
ท าให้มีผู้น าชุมชนท างานให้ได้ประคุณภาพและ มีผลการบริหารจัดการตรงกับความต้องการของชุมชน  
    2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
     ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย น าข้อมูลมาเรียบเรียง
และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโดยความสัมพันธ์และสร้า งข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้   
 
ผลการวิจัย  
  1. ภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 
พบว่า ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ด้านการเป็นนัก
ประชาธิปไตย ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ด้านการพัฒนาตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า   
  สภาพพ้ืนที่ศึกษามีผลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวพบว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (R=0.607) โดยมีอย่าง
น้อย 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการพัฒนาพื้นที่ ด้านการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า  ด้านการก าหนดพื้นที่
สาธารณะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีความผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 36.9 (R2 = 0.369) (F=65.028)  
   การพัฒนาชุมชนที่มีผลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวพบว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามในระดับปานกลาง (R = 0.561) โดยมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 4 
ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติประกอบด้วย ตัวแปรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา
พ้ืนที่ของประชาชน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่ อ่อนไหวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรด้านพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความผันแปรของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 31.4 (R2 = 0.314) (F 
=40.726)  
  3. เสนอตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 Input  
     ศึกษาด้านการพัฒนาพ้ืนที่  ด้านการหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และด้านการพัฒนาพ้ืนที่
ของประชาชน โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว  
        ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ DURCARD 
     การสร้างตัวแบบภาวะผู้น าที ่เหมาะสมเพื ่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว  ซึ่งเป็น
กระบวนการ DURCARD ประกอบด้วย  
     1. ด้านการพัฒนาตามหลักชุมชนเข้มแข็ง (D)  
     2. ด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ (U)  
     3. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (R)   
     4. ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (C) 
      5. ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร (A)  
      6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (R)  
      7. ด้านนักประชาธิปไตย (D)  
    ขั้นตอนที่ 3 Output 
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     น าตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นั้นสร้างให้ผู้น าเป็นแบบอย่างดี     
ในการพัฒนาภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว 
    ขั้นตอนสุดท้าย   
     ตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว สามารถพิจารณาด้วย
เหตุผลการประเมิน และตรวจสอบได้ โดยพิจารณาถูกต้อง และความเหมาะสมในพื้นท่ีนั้น 
 
อภิปรายผล  
  1. ภาวะผู้น าการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
ทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับ หัสรินทร์ รอดภัย (2552) ที่ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องนโยบายป่าชุมชนกับวิถีชีวิต
ชาวบ้าน บริเวณแนวเขตชายป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หมู่บ้านบึงไม้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักป่าชุมชนหลักนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหาร
จัดการภาครัฐตามตัวแบบ Top-down Approaches และ Bottom-up Approaches เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนคนอยู่ป่า หรือป่าชุมชน ที่คนจะอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ท าลาย การ
รักษาป่าที่สมดุลและยั่งยืนนั้น พบว่า ผู้น าชุมชนไม่มีทัศนคติต่อการน านโยบายป่าชุมชนมาปรับใช้ ผู้น า
ชุมชนมองว่า การจัดการป่าชุมชนยังไม่มีการจัดการที่สมดุลที่เป็นต้นแบบ  เพราะยังไม่มีภาครัฐสนับสนุน
หรือมีนโยบายให้ประชาชนตามแนวเขตป่าชุมชนมีสิทธิ์หรือเสรีภาพในการจัดการป่า และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการไม่จัดสรรงบประมาณ ไม่มีการสนับสนุนให้ข้อมูลเสนอแนะชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องที่  
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการพัฒนาชุมชนที่มีผลต่อภาวะผู้น าที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามใน
ระดับปานกลาง  ซึ่งได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชน การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ Soutoy (1962) ได้กล่าวถึง     การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่
น ามาสร้างความจริงให้แก่ชุมชน ประกอบด้วยการช่วยตนเอง การให้ความส าคัญต่อ    ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอ่ืน ๆ ของชุมชนแห่งนั้นเป็นส่วนรวม 
  3. เสนอตัวแบบภาวะผู้น าที ่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวในอ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   พบว่า  ภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวนั้น มีความผันแปรได้สูงถึงร้อยละ 81.3 ซึ่งผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์สูงจะสร้าง
การยอมรับจากชาวบ้านได้มากกว่า สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ง่ายและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Raymond (1972) ที่กล่าวว่าผู้น าเป็นบุคคลที่สามารถชักจูง ให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม
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ด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองว่า สามารถช่วยคลี่คลาย       ความตึงเครียดต่างๆ
ลงได้ และสอดคล้องกับคศิภุส สุขเทพ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จและด้านกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลนคร ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารทุกระดับ 2) การ
พัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนพร้อมกันทั้งข้าราชการและนักการเมือง ต้องพัฒนาการนิเทศงาน ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบการประเมินสัมฤทธิผล ทัศนคติและ
พฤติกรรม จิตส านึกในการบริการประชาชน         ความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การในการพัฒนา 3)
การบริหารแบบคุณธรรม 4) ระบบการสื่อสารการปฏิบัติงาน           5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 6) การจัดท าแผนพัฒนาเมือง  และ7) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวมีความรู้ความเข้า
ในการพัฒนาพ้ืนที่ การหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและการพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาพื้นที ่อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   
  1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุกด้านในพื้นที่อ่อนไหวโดยเฉพาะปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว 
  1.3 ภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ภายในพ้ืนที่อ่อนไหว อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี   
  1.4 ผู้น าในชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว ควรท าความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุกรุกพ้ืนที่ป่าที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1 เจ้าหน้าที่รัฐควรมีการเข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่
อ่อนไหวในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นผู้น าที่เหมาะสมในพื้นท่ีอ่อนไหว 
  2.2. ผู้น าชุมชนควรได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปพัฒนาและให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีปัญหา
โดยเข้าไปรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหว 
  2.3. ผู้น าที่ต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวมาใช้ในการพัฒนา
ผู้น าประกอบด้วย 1) การพัฒนาตามหลักชุมชนเข้มแข็ง 2) การให้ความรู้ ความเข้าใจ 3) การมีมนุษยสัมพันธ์ 
4) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5) การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 6) การปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และ7) นักประชาธิปไตย  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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  3.1 ควรมีการวิจัยในพื้นที่อ่ืนๆ ที่ประสบปัญหาและมีประเด็นอื่นๆ  
  3.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียวภาวะผู้น าการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวมีความรู้ความเข้าใน
การพัฒนาพื้นที่ การหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
  3.3 ควรมีการวิจัยในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือคัดเลือกผู้น าในการพัฒนาพ้ืนที่
ของประชาชน 
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ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา 
ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 

 
THE EFFECTIVENESS OF RUBBER POLICY IMPLEMENTATION  

OF AGRICULTURAL RUBBER INSTITUTIONS  
IN THE UPPER SOUTHERN PROVINCES 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
25 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายางพารา จ านวน 15 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนายางพารา 10 คน ที่ได้มาด้วย  การเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมาน
วิเคราะห์และการตีความการวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน ที่
เลือกมาจากประชากร จ านวน 486 คน ที่เป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณตามสูตรของทาโร่ 
ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มี
ความเชื่อมั่น 0.87 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด
ภาคใต้ตอนบนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรลุ
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วัตถุประสงค์อยู่ในระดับสูงสุด ( X =3.36) รองลงมา คือ ด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง ( X
=3.36) ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ( X =3.35) และด้านการมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
ส่วนรวม ( X =3.28) ตามล าดับโดยด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดนั้น เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความต้อง  การของเกษตรกรในการเพ่ิมรายได้ 
และด้านการมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวมที่อยู่ในระดับต่ าสุดนั้น เนื่องจากนโยบายยางพาราที่
ก าหนดไว้นี้ มุ่งเน้นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นหลัก จึงท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยลง 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบนพิจารณาตามสมการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสมการตามล าดับความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย 4 ตัว
แปร คือ (1) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด้านภาวะผู้น า (3) ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรการ
บริหารและ (4) ด้านความร่วมมือของเกษตรกรโดยทั้ง 4 ปัจจัย ดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได้ร้อยละ 96.10 
(Adjusted R² = 0.961) 
 3) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบนที่เสนอแนะประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ 6 ประการคือ 
(1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค์ของนโยบายยางพาราให้มีความกว้างขวางมากขึ้น โดยเพ่ิมเติมการจัดท า
แผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพและมีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงขึ้น (2) ควรเพิ่มนโยบาย
ยางพาราให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น โดยมีการก าหนดนโยบายให้มีการใช้ยางธรรมชาติใน
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น (3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนรายใหญ่ได้
ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค้าจากยางพารา (4) ควรเพ่ิมภาวะผู้น าโดยให้ผู้น าเป็นผู้รู้เท่าทัน
สถานการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (5) ควรเพ่ิมความพร้อม
ด้านทรัพยากรการบริหารโดยจัดให้มีการบริหารค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากร
อย่างเหมาะสม และ (6) ควรเพ่ิมความร่วมมือของเกษตรกรโดยพัฒนาความร่วมมือในการลงทุนและ         
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of the rubber 
policy implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern 
provinces, 2) to study the factors influencing the effectiveness of the rubber policy 
implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern provinces, 
and 3) to propose the recommendations for improving the effectiveness of the rubber 
policy implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern 
provinces. This research was a mixed methods using bolt quantitative and qualitative 
approaches. The qualitative research was conducted by in-depth interviewing 25 key 
informants consisted of the experts in rubber development and they were selected 
by purposive sampling technique. The Data were analyzed by using analytic induction 
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and interpretation. The quantitative research was conducted by using the sample of 
219 respondents who were selected form the officials, staffs and employees working 
in the Upper Southern provinces, they were selected by proportional stratified random 
sampling technique. The sample size was obtained by the calculation using Taro 
Yamane formula. The research tool for data collection was five levels rating scale at 
the reliability 0.87. The statistics used for data analysis composed of means, standard 
deviation and the hypothesis were tested by stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The effectiveness of rubber policy implementation of agricultural rubber 
institutions in the Upper Southern provinces in overall was at the moderate level ( X
=3.34). While considered in each aspect, it was found that the aspect of objective 
attainment was at the highest level ( X =3.36), followed by the aspect of rubber 
industry sustainability ( X =3.36), the aspect of stakeholder satisfaction ( X =3.35), and 
the aspect of actual public benefit ( X =3.28), respectively. The aspect of objective 
attainment was at the highest level as the objective of this policy was complied with 
the needs of the rubber agriculturalists to increase their incomes. The aspect of actual 
public benefit was at the lowest as this policy focused mainly on the benefit of the 
rubber agriculturalists that brought about less actual public benefit. 
 2) The factors influencing the effectiveness of the rubber policy 
implementation of agricultural rubber institutions in the Upper Southern provinces 
based on the prediction equation and ranking from the highest consisted of 4 aspects: 
(1) the aspect of the governmental support, (2) the aspect of leadership, (3) the 
readiness of managerial resource aspect and (4) the cooperation of agriculturalists 
aspect. These four variables could explain the variation of the effectiveness of the 
rubber policy implementation of agricultural rubber institutions at 96.10 percent 
(Adjusted R²=0.9610) at the level of significance of 0.05 
 3) The proposed recommendations for improving the effectiveness of rubber 
policy implementation of agriculture rubber institutions consisted of 6 principle 
measures as follows: (1) the objectives of rubber policy should be expanded by having 
more production plans in getting higher qualities and more products per production 
areas, (2) the rubber policy should be increased to prides more public benefits by 
increasing internal consumption, (3) the governmental support should be facilitated by 
encouraging the private sectors in improving their own producing machines, (4) the 
leadership should be enhanced by acknowledging the leaders in having broader vision 
and being appropriate leader for change, (5) the managerial resources should be 
increased by setting up the appropriate benefit system and having suitable welfare for 
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all personnel and (6) the cooperation of all agriculturalists should be enhanced by 
developing the joint venture in investment and performing, especially in the labor 
sectors. 
 
ค าส าคัญ 
 ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติสถาบันเกษตรกรยางพารา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นโยบายแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ าเพ่ือช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาหลาย
ประการ ซึ่งมาตรการทั้งหมดคงเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น คงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ระยะยาวได้ มาตรการดังกล่าวได้แก่1) การช่วยเหลือโดยจัดเงินอุดหนุนชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 15 ไร่ เพราะต้องการช่วยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยเท่านั้น ส่วนชาวสวนยางรายใหญ่
ขอให้ช่วยตัวเองไปก่อน มาตรการนี้อาจถือได้ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะโอนเงินเข้า
บัญชีชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งจะท าให้เงินสะพัดโดยเร็ว ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือชาวสวนยางรายย่อยที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินอาจไม่ได้รับผลประโยชน์ 2) การขอให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อส าหรับการ
แปรรูปยางพารา โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ 3 % มาตรการนี้อาจได้ผลไม่มากนักเพราะขึ้นอยู่
กับตลาดสินค้ายางแปรรูปเป็นส าคัญ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราเป็นเรื่องใหญ่ที่จะ
แก้ไขปัญหายางพาราให้ได้ผลอย่างยั่งยืน รัฐบาลต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมจริงจังมากกว่านี้ 
โดยเฉพาะการระดมกลุ่มทุนที่มีศักยภาพขนาดใหญ่เข้ามาร่วมโครงการ และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่
จะต้องแปรรูปอุตสาหกรรมยางให้ได้ไม่ต่ ากว่า 80 % ของยางที่ผลิตได้ทั้งหมด 3) การให้เงินทุน
ช่วยเหลือชาวสวนยางในการตัดโค่นต้นยางที่มีอายุมากเพ่ือปลูกยางใหม่หรือปลูกพืชอ่ืนทดแทนรายละ 1 
แสนบาท แนวทางนี้ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะส่งเสริมการปลูกยางใหม่เฉพาะในพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตสูง
เท่านั้น ส่วนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมจะต้องปลูกพืชชนิดอ่ืนเท่านั้น เพ่ือป้องกันการผลิตยางล้นตลาด  4) 
การตั้งกองทุนรับซื้อยางโดยให้ อสย. ด าเนินการเพ่ือยกระดับราคายางให้สูงขึ้นโดยคาดว่า จะ
ยกระดับราคาให้สูงขึ้น กก. ละ 60-70 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะรับซื้อจากชาวสวนยางต่อเมื่อได้รับ
ค าสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วเท่านั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้มีปัญหายางค้างสต็อกเพ่ิมขึ้น มาตรการนี้อาจ
เป็นมาตรการที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2557) 
 แนวทางด าเนินการแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ าและพัฒนาอนาคตอุตสาหกรรม
ระยะยาวของยางพาราไทยที่จะพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยก าหนดมาตร  การส่งเสริม 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ การแก้ปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร้างกลไก
ผลักดันราคายางในประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตขึ้นได้อย่าง
ยั่งยืน และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานยางพาราในตลาด และสามารถท าให้ราคายางลดความผันผวนและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
 ตามที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายในประเทศยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ า และยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัย รวมไปถึงการมีอุปทานส่วนเกิน และ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

176 

การน ายางไปแปรรูปในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้มีบทบาทในการด าเนินการภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้ง
ระบบในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยางขั้นปลายน้ า โดยได้ก าหนดมาตรการ  
เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร้างกลไกผลักดันราคายางในประเทศให้เพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
 มาตรการในการด าเนินการแก้ปัญหา 3 ด้านหลัก การแก้ปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ คือ 1) การแก้ปัญหา
วัตถุดิบล้นตลาด จัดท าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 
10,000 ล้านบาท จากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557–เมษายน 2558 เป็นช่วงที่ผลผลิตยางพาราออก
สู่ตลาดมาก จึงอาจส่งผลกระทบให้ราคายางลดต่ าลง ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ด าเนิน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลาง โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน เพ่ือเพ่ิมสภาพ
คล่องให้แก่ผู้ประกอบการ แปรรูปน้ ายางข้นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อยางส่วนเกินออกจาก
ระบบ ในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยอัตราดอกเบี้ย ผู้กู้จะช าระดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา 2 
% โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3 % ซึ่งการใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านบาท ตามโครงการฯ คาดว่า
จะท าให้สามารถดูดซับปริมาณยางที่จะเข้าสู่ระบบ ได้ประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคายาง
เพ่ิมขึ้นทันที ประมาณ 2-3 บาท/กิโลกรัม และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายคือ 66 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
โดยมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมใช้ยางพาราในประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาง โดยการด าเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายก าลังการผลิต/
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวง
อุตสาหกรรมและธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย และจะส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณา
และรับรองความเหมาะสมของเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการนี้ เพ่ือประกอบการอนุมัติสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน ซึ่งจะช่วยให้ดูดซับยางพาราได้ 300,000 ตัน 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้ง
ระบบ คือการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ตามที่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางของไทยยัง
ขาดมาตรฐานใน  การทดสอบผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งใน
ปัจจุบันประเทศที่มีอ านาจต่อรองสูง ได้ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทาง
การค้า เช่น ก าหนดเงื่อนไขด้านมาตรฐานสินค้า มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เป็นต้น 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงต้องมีการ
สนับสนุนให้มีการเร่งก าหนดมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์ และมีการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการผลิต เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ยางให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 การด าเนินการโครงการต่างๆ ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ เป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศอย่างครบวงจร เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ิมการใช้ยางเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยางในประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยางพาราในตลาด ท า
ให้ราคายางลดความผันผวนและมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้มาตรการต่างๆ ดังกล่าว จะท าให้สามารถ
เพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศประมาณ 500,000 ตัน และเพ่ิมผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ถุงมือยาง ยางล้อ ยางยืด อีกด้วย (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน เพ่ือประเทศไทยเราจะได้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลกในอนาคตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด
ภาคใต้ตอนบน เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีอะไรบ้าง 
 3. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา
ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและเชิงปริมาณโดยการใช้
สถิติเชิงพรรณนา 
 ส าหรับการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายางพารา 
จ านวน 15 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนายางพารา 10 คน ที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห์และการตีความ การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน ที่เลือกมาจากประชากร จ านวน 486 คน ที่เป็นข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
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 2. พ้ืนที่ที่ศึกษาครั้งนี้ คือ สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน จ านวน 8 
จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 และจังหวัดตรัง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
     3.1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามในเชิงปริมาณแบบพรรณนา
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบขั้นตอน เกี่ยวกับประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะศึกษาถึงนโยบายการส่งเสริม และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดยได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
  2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากต ารา เอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือน ามาปรับปรุงและสร้าง
แบบสอบถาม 
  3) สร้างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจาก
แบบสอบถามและแบบทดสอบต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง 
  4) น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุง 
  5) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2) ศ.ดร.ฮิมรอนมะลูรีม 3) ศ.พลโท ดร. โอภาส 
รัตนบุรี 4) ดร.สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ 5) ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 
  6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปท าการวิเคราะห์หา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
  7) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้กับประชากร
ในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดพัทลุง จ านวน 30 คน 
  8) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.87 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
   4.1.1 ขอหนังสือรับรองแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานสถาบันเกษตรกรยางพาราเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลของประชากรกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่  
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   4.1.2 ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปด าเนินการเก็บข้อมู ลกับ
ประชากรในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยส่งแบบสอบถามไปให้กับประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพารา 
   4.1.3 เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว น ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ    
  4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) 
   4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data)  
    ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ผ่านการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาจากหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ เอกสารการประชุม วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ
ต่างๆ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) 
    1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Interview) และแบบกลุ่ม (Focus Group) แบบตัวต่อตัวเพ่ือเปิดเผยสิ่งจูงใจ ความเชื่อ 
ทัศนคติของผู้ตอบ โดยเตรียมค าถามก่ึงค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่
ท าวิจัย ก่อนเริ่มการท าการสัมภาษณ์ผู้ท าการวิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ โดยขอ
อนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว่าง  การสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์แบบต่อ
หน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบค าถาม
และค าตอบเพ่ือเป็นแนวทางในการถามค าถามต่อไป โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 
นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละรายจะท าการสัมภาษณ์จนกว่า
จะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดข้ึน จึงหยุดการสัมภาษณ์ 
    2) ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์ จะท าการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ทันที เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะ
น้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกหรือ
ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล  
    3) ข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่
ได้มาผู้ท าการวิจัยจะน ามาถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยคแล้วตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลอีกครั้งด้วยการ ฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า 
 5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะได้ใช้วิธีการสรุปพรรณนาและวิธีการทางสถิติเล่าเรื่อง การใช้ภาพ ค าพูด 
ประกอบการวิเคราะห์ตีความปรากฏการณ์หนึ่งๆ ภายใต้บริบทนั้นๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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   ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
ค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ
ของการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเช่นเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน
ค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 
   ตอนที่ 2 วิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติ ของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบนค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 
   ตอนที่ 3 วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมค านวณหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 
   ตอนที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไป
ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบนค านวณหาโมเดล การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบขั้นตอนโดยมีตัวแปรต้นหลายตัวแสดงอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ ถ้า
หากว่าพบตัวแปรที่ด้อยคุณภาพก็จะตัดทิ้ง แล้ววิเคราะห์ใหม่ จนได้โมเดลที่มีตัวแปรที่มีคุณภาพทุกตัว 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   เมื่อได้โมเดล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน แล้วผู้ วิจัยน าโมเดลที่ได้ไปเป็นแนวในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเป็นการตรวจสอบยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณว่า สอดคล้องกับพ้ืนที่จริงๆ หรือไม่ 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
   ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งที่ได้
จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
ได้แก่ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เวลา สถานที่ และบุคคลว่าทั้งสาม
องค์ประกอบนี้มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อถือได้หรือไม่ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม ่โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการการสัมภาษณ์ดังภาพประกอบ 1 
 

       บุคคล 
 
 

ข้อมูล 
 
 

      สถานที่ เวลา 
 

ภาพที่ 1 แสดงการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
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ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร

ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากแบบสอบถามที่ได้จัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สามารถจ าแนก
รายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้ 

 1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งมีรายละเอียดเป็นดังนี้ 

(1) เพศ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.3  
(2) อายุ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 อยู่ในระดับมาก รองลงมา อายุไม่เกิน 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.2 น้อยที่สุด  
(3) ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.1 อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 32.0 และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
13.7 น้อยที่สุด  

(4) อาชีพ อาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 32.0 อยู่ในระดับมาก รองลงมา เป็น
พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.8 และลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 18.3 น้อยที่สุด  

(5) รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 อยู่
ในระดับมาก รองลงมา รายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.9 และ รายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 น้อยที่สุด 
  2) สรุปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการน านโยบาย
ยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ทั้ง 4 ด้าน  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.34, 
S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรลุวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.36, 
S.D.= 0.57) รองลงมา คือ ด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาง ( X =3.36, S.D.= 0.61) ส่วนด้านมี
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.28, S.D.= 0.69) 
  3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติ
ของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Regression Analysis) 

พบว่าพิจารณาตามสมการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการตามล าดับความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ (1) 
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด้านภาวะผู้นา (3) ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร และ 
(4) ด้านความร่วมมือของเกษตรกร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถื อได้ของตัวแปรชี้วัด
การน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ R Square=0.777 มีค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได้ที่ปรับแล้วของตัว
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แปรชี้ วัด Adjusted R Square=0.776 ด้านภาวะผู้ น า  R Square =0.993 มีค่าสัมประสิทธิ์
ประสิทธิผลความเชื่อถือได้ที่ปรับแล้วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=0.932 ด้านความพร้อม
ด้านทรัพยากรการบริหาร R Square=0.960 มีค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได้ที่ปรับแล้ว
ของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=0.959 และความร่วมมือของเกษตรกร R Square=0.961 มี
ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได้ที่ปรับแล้วของตัวแปรชี้วัด Adjusted R Square=0.962 
โดยทั้ง 4 ปัจจัย ดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไป
ปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได้ร้อยละ 96.10 (Adjusted R² =.961) โดยเขียนเป็นสมการได้ 
ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  y = .213 + .303(X8) + .371(X6) + .241(X7) + .024(X10) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z y = .419(X8) + .456(X6) + .245(X7) + .241(X10 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยที่มี อิทธิพลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในภาคใต้ตอนบน ผู้วิจัย
ได้น าผลการวิจัยที่อิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ที่ได้
จากการวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ือต้องการสืบค้นถึงบริบททางสังคม (Social Context) ไปสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนายางพารา ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์หลักจะอยู่
ในสถาบันเกษตรกร 3 หน่วยงาน คือ องค์การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบอุปนัย ด้วยการด าเนินการ
ร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ยืนยันผลวิจัยเชิงปริมาณว่า สอดคล้องกับพ้ืนที่จริงๆ หรือไม่ เพ่ือลบข้อผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้  

 1) การสนับสนุนจากภาครัฐ 
     การสนับสนุนจากภาครัฐที่ผ่านมารัฐบาลเข้ามาแทรกแซงราคา ถือว่าไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าที่ควร นโยบายของรัฐเป็นนโยบายชั่วคราวลักษณะที่จะให้นโยบายในเรื่องของรัฐมี
ประสิทธิภาพมากก็คือ ยางพาราต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ ประมาณ 86 หรือ 87 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผลผลิตทั้งหมดรัฐต้องพยายามรวบรวมเป็นผู้ผลิต ซึ่งก็ใช้วัตถุดิบในการแปรรูปภายในประเทศให้มาก
ขึ้นส่วนของนโยบายที่ได้ด าเนินการมา เรียกว่า โครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง ให้ด าเนินการแปรรูป เพ่ิมมูลค่า มีเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกร นโยบายของ
รัฐบาล ก็จะตรงจุดและก็ต่อเนื่องจากเดิม 

  การช่วยเหลือภาครัฐ ของการเก็บเงิน (Cass) และการเก็บเงินสงเคราะห์ เป็นการ
ส่งเสริมการผลิตของภาครัฐที่ด าเนินการอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2503 ภาครัฐมีมาตรการโอบอุ้ม
ช่วยเหลือชาวเกษตรกรยางพารามาตลอด นโยบายต่างๆ ชัดเจนขึ้น แต่ต้องมองภาพในระยะยาว เช่น 
การส่งเสริม BOI ในการส่งเสริมการเกษตร การสร้างมาตรฐานหรือการเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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GMP เมื่อสถาบันการเกษตรกรเข้าไปถึงจุดนั้น ก็สามารถซื้อขายกับต่างประเทศได้โดยตรง ท าให้
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรได้ 

 2) ภาวะผู้น า 
  ภาวะผู้น า หรือ การเป็นผู้น า คือ กระบวนการในการชักจูงให้พนักงานท างานเ พ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และการสนับสนุนให้เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการชักจูงผู้อ่ืนให้
ท าตามในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ที่มีความตั้งใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

  การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีและจ าเป็นต่อการท างาน 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท างานที่วางไว้และการเป็นผู้น าจะ
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอ่ืน หรือพนักงานใน
องค์กรของตน 

 3)  ความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร 
  ความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหารขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมที่ผ่านมา การ

ส่งเสริมมีความก้าวหน้า สกย. เข้าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให้ใช้หลักวิชาการในการผลิตและท า
ให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ท าให้เกษตรกรมีความรู้ ในการดูแลรักษาสวนยางตั้งแต่เริ่มต้นปลูก 
จนกระทั่งได้กรีด ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือสถาบัน การปลูกแทน ซึ่งเป็นภารกิจของ สกย.  การได้
กรีดยาง การได้น้ ายาง เป็นการผลิตขั้นต้น การส่งเสริมของสถาบันเกษตรกรยางพารา บรรลุ
วัตถุประสงค์ รัฐบาลให้การสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรด าเนินการมานานแล้ว เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ต้นทุนการผลิตสูง เป็นเกษตรกรที่อยู่ในภาคการผลิต โดยที่รัฐบาลให้
ความส าคัญว่า จะด าเนินการเพ่ือให้ลดต้นทุนในการผลิตให้ได้ การที่เกษตรกรชาวสวนยางท าการผลิต
หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้ว ออกมาเป็นน้ ายาง จะเป็นส่วนที่ยังอ่อนแออยู่เพราะคุณภาพของยางอยู่ที่
ขั้นตอนแรกที่เอาน้ ายางมาท าการแปรรูป ในส่วนของเกษตรกรเองยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ท าให้ผล
ผลิตที่ออกมาคุณภาพค่อนข้างจะต่ า สามารถที่จะท าให้เกษตรกรท าการผลิตเบื้องต้นในอุตสาหกรรม
ต้นน้ าที่ทันสมัยให้อยู่ในมือเกษตรกรได้มากกว่านี้ น้ ายางที่ออกมาเกษตรกรจึงจะมีความสามารถใน
การแปรรูปให้เป็นยางคุณภาพดีได้ 

 4) ความร่วมมือของเกษตรกร  
  ความร่วมมือของเกษตรกร เกษตรกรชาวสวนยางระดับชาวบ้าน เขาจะให้ความ

ร่วมมือดี หากเขาท าได้ เขาให้ความร่วมมือกับสถาบันเกษตรกร เขาเกิดความพึงพอใจ เพราะได้รับ
การตอบสนองอย่างดี สถาบันจะต้องยึดความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่รวมกลุ่มกันไว้ก่อน 
เป็นตัวหลักเพราะว่าเขาเป็นคนท างาน เราคือพ่ีเลี้ยง ดูว่าก่อนหน้านั้น หรือเดี๋ยวนี้ก็ตาม ทุกอย่างถ้า
ไม่มีอะไรเคลือบแครง อะไรก็ตามท่ีมันเป็นมาตรการของรัฐที่มันโปร่งใส่ ทุกคนพอใจ 

3. สรุปข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่เสนอแนะจากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
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ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ส าคัญ 6 ประการ คือ (1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค์ของ
นโยบายยางพาราให้มีความกว้างขวางมากขึ้น โดยเพ่ิมเติมการจัดท าแผนการบริหารจัดการผลผลิต
ยางพาราให้ได้คุณภาพและมีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงขึ้น (2) ควรเพ่ิมนโยบายยางพาราให้มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากขึ้น โดยมีการก าหนดนโยบายให้มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศเพ่ิมมากขึ้น (3) ควร
เพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนรายใหญ่ได้ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการ
ผลิตสินค้าจากยางพารา (4) ควรเพ่ิมภาวะผู้น า โดยให้ผู้น าเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (5) ควรเพิ่มความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร 
โดยให้มีการบริหารค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม และ (6) ควร
เพ่ิมความร่วมมือของเกษตรกร โดยให้ความร่วมมือในการลงทุนและปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านแรงงาน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยประสิทธิผลการน านโยบายางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราใน
จังหวัดภาคใต้ตอนบน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 

 ทั้งนี้ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D.= 0.50) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มีประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อส่วนรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 1) การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.= 0.57) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดนั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนด
ไว้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในการเพ่ิมรายได้ โดยผู้บริหารของสถาบันเกษตรกร
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ สอดคล้องกับเกษตรกรที่สามารถผลิตยางได้
คุณภาพและมีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกยางได้รับการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ  
2,520 บาท และ 1,000 บาท อย่างเหมาะสม สถาบันเกษตรกรยังได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือเสถียรภาพราคายางมีแนวโน้มบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยังมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางอย่างเป็นรูปธรรมและการ
ผลักดันราคายางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 2) ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36,       
S.D.= 0.61) ซึ่งได้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนายางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมยางให้เพ่ิมขึ้น ยังมี
การสนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างจริงจังมีการจัดตั้ง
ศูนย์รวมอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ครบวงจร ทั้งรับซื้อผลิต ส่งออก และแปรรูปมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก และมีการก าหนดและ
ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการผลิตและการประกอบการ 

 3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.= 0.51) 
ซึ่งกลุ่มสหกรณ์มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์สามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส.  ในอัตรา
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ดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยบุคลากรของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจในการน านโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาลไปปฏิบัติกลุ่มบริษัทมีความพึงพอใจที่รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ าหรือปลอด
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงงานประชาชนมีความพึงพอใจกับมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการจ่ายค่าปัจจัยการผลิตไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

 4) มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวมด้านมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.= 0.69) ด้านการมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวมที่อยู่
ในระดับต่ าสุดนั้น เนื่องจากนโยบายยางพาราที่ก าหนดไว้นี้ มุ่งเน้นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นหลัก จึง
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยลง แต่ประเทศไทยก็ยังมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมยาง 
เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยัง
เป็นไปได้ส่วนกลุ่มบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติมีการ
ใช้ยางพาราผสมยางมะตอยส าหรับท าผิวถนน ช่วยให้ถนนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น   

 ซึ่งสอดคล้องกับ วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2554) โครงการวิจัย เรื่อง “การคิดต้นทุนพร้อม
กับรายได้จากการปลูกยางพาราในรูปแบบของระบบสมการหลายชั้น กรณีศึกษาอ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง และอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ
แปลงสวนยาง คือมีโรคหน้ายางตาย เปลือกแห้ง ต้นทุนและรายได้เฉลี่ยต่อไร่ต่อเดือนจากการท าสวน
ยาง คือ 423.01 และ 2,003.47 บาท ตามล าดับ ตัวแบบพยากรณ์ต้นทุนและรายได้ (บาท/ไร่/เดือน) 
แสดงเป็นสมการได้ดังนี้ ต้นทุน =1,294.7416–1,146.3597 วิธีการท าสวนยางเป็นกรีดเองทั้งหมด + 
48.1285 รูปแบบการขายยางที่บ่อยที่สุดเป็นยางแผ่นดิบ รายได้ = 858.59397 – 0.81145 ต้นทุน + 
0.051  จ านวนต้นยาง + 53.98444 จ านวนวันที่สามารถกรีดยางได้ต่อเดือน – 72.38626 สภาพ
พ้ืนที่ของสวนยางเป็นที่ราบ + 385.56038 พันธุ์ยาง BPM24 + 856.106 รูปแบบการขายยางที่บ่อย
ที่สุดเป็นยางแผ่นดิบ + 695.29398 รูปแบบการขายยางที่บ่อยที่สุดเป็นน้ ายางสด การแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ท าได้ดังนี้ กรณีตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ต้นทุน จ านวนต้นยาง และจ านวนวันที่
สามารถกรีดยางได้ต่อเดือน แทนค่าที่เกิดขึ้นจริง กรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ วิธีการท าสวนยาง
เป็นกรีดเองทั้งหมด สภาพพ้ืนที่ของสวนยางเป็นที่ราบ พันธุ์ยาง BPM24 รูปแบบ การขายยางที่บ่อย
ที่สุดเป็นยางแผ่นดิบ และรูปแบบการขายยางที่บ่อยที่สุดเป็นน ายางสด แทนค่าเพียง 2 ค่า คือ 1) เมื่อ
เกิดคุณลักษณะที่สอดคล้องตามที่ก าหนด และ 0 ส าหรับกรณีอ่ืนๆ เช่น กรณีที่เกษตรกรกรีดยางเอง
ทั้งหมด แทนค่าด้วย 1 ถ้าไม่ใช่แทนค่าด้วย 0 ผลจากสมการพยากรณ์ยังพบว่า ถ้าเกษตรกรจ้างกรีด
ยางทั้งหมดและขายเป็นยางแผ่นดิบจะมีต้นทุนสูงที่สุด ในขณะที่เกษตรกรที่กรีดยางเองทั้งหมดและ
ขายเป็นน้ ายางสดหรือยางก้อนจะมีต้นทุนต่ าที่สุด ถ้าเกษตรกรมีต้นทุน จ านวนต้นยาง และจ านวน
วันที่สามารถกรีดยางได้ต่อเดือนเท่ากัน แต่ปลูกยางบนที่ลุ่มหรือที่เนินเขา ด้วยยางพันธุ์ BPM24 และ
ขายเป็นยางแผ่นดิบจะได้รับรายได้สูงที่สุด ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกยางบนที่ราบ ด้วยยางพันธุ์อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่พันธุ์ BPM24 และขายเป็นยางก้อนบ่อยที่สุดจะได้รับรายได้ต่ าที่สุด 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
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 พิจารณาตามสมการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
ตามล าดับความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ (1) ด้าน
การสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด้านภาวะผู้น า (3) ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร และ (4) 
ด้านความร่วมมือของเกษตรกร โดยทั้ง 4 ปัจจัย ดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผล
การน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราได้ร้อยละ 96.10 (Adjusted R² 
=0.961)จากข้อค้นพบเชิงปริมาณดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ด้าน
การบรรลุวัตถุประสงค์ผู้น าสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ด้านความยั่ง ยืนของ
อุตสาหกรรมยาง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่จะน ายางพาราไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าต่างๆด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มสหกรณ์มีความพึงพอใจในการสนับสนุนให้กลุ่ม
สหกรณ์สามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยด้านมีประโยชน์อย่างแท้จริง
ต่อส่วนรวมประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ
หนึ่งของโลก ยังมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
แปรรูปเบื้องต้นให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และกลุ่มบริษัทต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการน านโยบายไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารองค์การซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนายาง นายประยงค์ รณรงค์ ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการผลิตยาง มี
ความก้าวหน้า สกย. เข้าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให้ใช้หลักวิชาการ ในการผลิตและท าให้ถูกต้อง
ตามที่ควรจะเป็น ท าให้เกษตรกรมีความรู้ ในการดูแลรักษาสวนยางตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนกระทั่งได้
กรีด ส่วนข้อบกพร่อง คือ เรื่องพันธ์ยาง การพัฒนาพันธ์ยางยัง การขับเคลื่อนของสถาบันเกษตรกรที่
จะขับเคลื่อนให้เกษตรกรเข้มแข็ง บางครั้งก็เป็นไปด้วยความล่าช้า เขาไม่เห็นความส าคัญในการ
รวมตัวมากนัก ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า พูดภาษาพ้ืนบ้านว่า ถ้าไม่เกือบจะตายแล้วก็รวมตัวกัน
ยาก เมื่อใดเดือดร้อนก็จะเข้ามารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ แต่ถ้ารวมเพ่ือต่อยอดยังไม่เห็น เช่น การ
รวมกลุ่มกันเพ่ือท าแผ่น เพ่ือความก้าวหน้าเหมือนกับสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลจริงๆ 
(สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศราภรณี สุวรรณชนะ (2549) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายยางพาราของรัฐที่มีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2537-2546” จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า นโยบายยางพาราทั้งด้านการผลิตและการตลาด
เป็นการอุดหนุนผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางรวม 3 ประเภท นั่นคือ % PSE มีค่าเป็นบวก 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการอุดหนุนราคาตลาด (MPS) และส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระการ
ถ่ายโอนผลประโยชน์ คือ % CSE มีค่าเป็นลบ โดยแนวโน้มของการอุดหนุนมีลักษณะเหมือนกัน คือ
ลดลงในช่วงปี 2538-3540 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ า ก่อนที่แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิม
งบประมาณในมาตรการแทรกแซงตลาดยาง ในขณะที่มาตรการนี้ไม่มีผลต่อตลาดน้ ายางข้นท าให้
ในช่วงปี 2538-2542 ผลของนโยบายเป็นการอุดหนุนผู้บริโภค คือ % CSE มีค่าเป็นบวก ส่งผลให้
ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระการถ่ายโอน %PSE มีค่าเป็นลบ แต่ในช่วงปี 2543-2545 รัฐมีนโยบายส่งเสริม
การผลิตน้ ายางข้น ท าให้ผลของนโยบายในช่วงนี้เป็นการอุดหนุนผู้ผลิต นั่นคือ %PSE มีค่าเป็นบวก 
และจากการศึกษาพบว่า % PSE และ % CSE มีค่าตรงข้ามกันตลอดยกเว้นผลของยางแท่ง ในปี 
2540 ที่ตัวชี้วัดทั้งสองมีค่าเป็นบวกเหมือนกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า มีการอุดหนุนผู้ผลิต
ยางพาราเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี ในขณะที่ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระเฉลี่ยร้อยละ 16.5 ต่อปี รัฐบาลจึง
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ควรลดการอุดหนุนผู้ผลิตด้านตลาดลงเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศมากขึ้นและ
สอดคล้องกับนโยบายเปิดเสรีทางการค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของฟาริดา ดุลกูล (2549) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป” งานวิจัยนี้
ศึกษาขีดความสามารถและสภาพทั่วไปในการผลิตของอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูปของจังหวัด
สงขลา ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถด้านการผลิต และนโยบาย
ของหน่วยงานรัฐบาลที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป โดยอาศัยสถิติอย่างง่าย 
เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น สรุปผลการวิจัยออกเป็นยุทธศาสตร์  ไดดังนี้ ยุทธศาสตร์การจัดหา
วัตถุดิบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริม
การปลูกยางพาราทดแทนและสร้างอาชีพให้เกษตรกร และเพ่ือสร้างความเข้าใจและเกื้อกูลต่อระบบ
อุตสาหกรรมต้นน้ าและอุตสาหกรรมกลางน้ ายุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการผลิต
ของโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาการสูญเสียจากกระบวนการผลิต เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูและศักยภาพในด้านกระบวนการผลิตแกผู้ประกอบการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการการผลิตของอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาดและการ
ส่งออกมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระดับฐานลูกค้าเดิมและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการตลาดและ  
เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบกับภาคอุตสาหกรรม  
ยังพบว่าหากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมน าแนวทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับ
ภาคอุตสาหกรรม น่าจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน การผลิตของอุตสาหกรรมไมยางพาราแปร
รูปมากข้ึนในจังหวัดสงขลา 
 3. ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบัน
เกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ 6 ประการ คือ  
 1) ควรพัฒนาวัตถุประสงค์ของนโยบายยางพาราให้มีความกว้างขวางมากขึ้น โดยเพ่ิมเติม
การจัดท าแผนการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพและมีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงขึ้น  
 2) ควรเพ่ิมนโยบายยางพาราให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากข้ึน โดยมีการก าหนดนโยบายให้
มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
 3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนรายใหญ่ได้ปรับปรุง
เครื่องจักรรองรับการผลิตสินค้าจากยางพารา  
 4) ควรเพ่ิมภาวะผู้น า โดยให้ผู้น าเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
 5) ควรเพ่ิมความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร โดยจัดให้มีการบริหารค่าตอบแทน
ผลประโยชน์และสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  
 6) ควรเพ่ิมความร่วมมือของเกษตรกร โดยพัฒนาความร่วมมือในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ นามเรืองบุญ (2551) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การสร้างกล
ยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายยางพาราของเกษตรกร ต าบลโคกก่อง อ าเภอบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาช่องทางการจัดจ าหน่ายยางพาราของ
เกษตรกร ต าบลโคกก่อง อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ ผลิตยางพาราในรูป
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ของยางก้อนถ้วย คิดเป็นร้อยละ 84.6 น าออกมาจ าหน่าย โดยรถไถนาพ่วง คิดเป็นร้อยละ 72.3 โดย
จ าหน่ายยางพาราให้กับพ่อค้าในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 62.3 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายยางพารา 10 
ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 72.6 และจ าหน่ายยางได้มากที่สุด คือเกิน 200-500 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
69.3 ส่วนปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในชุมชนที่พบมากที่สุดคือ 
ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน เช่น ราคาน้ ามันที่แพงขึ้น ส่งผลต่อการขนส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
100 รองลงมาคือ ปัญหาด้านราคายางพาราไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 96.3 ปัญหาพ่อค้า คนกลาง
เอาเปรียบ คิดเป็นร้อยละ 90.3 ปัญหาด้านสถานที่รับซื้อยางพารามีน้อย และอยู่ไกลไม่สามารถเลือก
ที่อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 70.7 ปัญหาด้านการจ าหน่าย เช่น การคัดเกรดผลผลิต คุณภาพยางต่ าไม่ตรง
กับท่ีตลาดต้องการ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 6.3 ปัญหาในการขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งรับซื้อ คิด
เป็นร้อยละ 5.3 ปัญหาขาดความรู้ด้านการตลาด การจัดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 2.3 ปัญหาด้าน
ผลผลิต เช่น ด้านกระบวนการแปรรูปขาดเครื่องมือทันสมัย และปัญหาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.7 
ปัญหาการเมือง คิดเป็นร้อยละ 1.3 และปัญหาการเก็บรักษาผลผลิต เช่น สถานที่เก็บรักษายางแผ่น 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 2) ผลสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายยางพาราของเกษตรกร ต าบล
โคกก่อง อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มีกลยุทธ์ทั้ง 3 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร กลยุทธ์ที่ 3 กล
ยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) การส่งเสริมการผลิต ควรจะเน้นพ้ืนที่ที่เหมาะสมจริงๆ ในการปลูกยาง ใช้หลัก

วิชาการในการผลิตและท าให้ถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น ให้เกษตรกรมีความรู้ในการดูแลรักษาสวน
ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก มีพันธ์ยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จนกระทั่งได้กรีด แล้วส่งเสริมการผลิตเป็นยางแผ่น
รมควัน ยางเครพ น้ ายางข้นยางแท่ง ยางชนิดอ่ืนๆ ให้มากขึ้นและควรให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูก
ยางพารา เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาและมีบทบาทในการควบคุมราคายาง 

    2) การส่งเสริมการแปรรูป ควรมีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่เพื่อขยายก าลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต และควรมีการส่งเสริมการแปรรูป
ยาง ที่ผลิตจากน้ ายางข้น เพ่ือผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

   3) การส่งเสริมการประกันราคา ควรมีการสนับสนุนให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินคาแล้วเก็บไวรอการจ าหน่ายเมื่อราคายางเหมาะสม และน าเงินสงเคราะห์ที่เก็บจากผู้ส่งออก
ยาง มาสนับสนุนการโค่นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 25 ปี 

  4) การช่วยลดต้นทุนการผลิต ควรมีการควบคุมการขยายพ้ืนที่ปลูกด้วยการเน้นการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้นแต่ควรส่งเสริมการน านวัตกรรมเข้ามาใช้ ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
และควรมีการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วในสวนยาง 

  5) การช่วยเพ่ิมอุปสงค์ ควรมีการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ และลดอุปทาน
ยางพาราอย่างเป็นระบบสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปส่งออกเพ่ือสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมและควรส่งเสริมให้มีการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในการผลิตยางรถยนต์ การน า
ยางธรรมชาติไปเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนน  

  6) ภาวะผู้น า ผู้น าควรเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถที่จะแสดงบทบาทในการน าด้วยบารมี และความมีอิทธิพล
เหนือกลุ่มบุคคลอ่ืนได้ในทุกสถานการณ์  และควรสนับสนุนให้ลูกน้องมีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถในการท างาน 

 7) ความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร ควรมีการบริหารค่าตอบแทนผลประโยชน์และ
สวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมการให้รางวัล การเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีมีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงานก็มีความปลอดภัย จากสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสม 

 8) การสนับสนุนจากภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ่ปรับปรุงเครื่องจักร
รองรับการผลิตสินค้าจากยางพาราให้เกษตรกรน ายางพารามาผลิตเป็นสินค้าอ่ืนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และควรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพ่ือขยายการลงทุนและแปรรูปสินค้าขั้นกลาง
จากน้ ายางดิบ 

 9) ความร่วมมือระหว่างองค์กร ควรมีความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ (โดยเฉพาะยางแห้ง) 
และยางสงเคราะห์ ให้ความร่วมมือกับสมาคมน้ ายางข้นไทย ซึ่งเป็นสมาคมของบริษัทผู้ค้าและส่งออก
น้ ายางข้นโดยเฉพาะ 

10) ความร่วมมือของเกษตรกรเกษตรกรควรให้ความร่วมมือในการลงทุนและปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน ในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีขีดจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

11) ความร่วมมือระหว่างประเทศ ควรมีมาตรการความร่วมมือด้านยางพาราในส่วนของ
การปรับปริมาณการผลิตยางพาราไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียสร้างความร่วมมือด้านการผลิต 
การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 

12) อ านาจในการแข่งขัน ควรมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ซึ่งการแข่งขันการค้ายางกับ
ต่างประเทศในขั้นกลางน้ าและขั้นปลายน้ าไทยมีแนวโน้มเสียเปรียบด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยอย่างจริงจัง 

13) โรงงานในการผลิต ควรมีการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราใน การพัฒนา
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปด้วยการชักจูงนักลงทุนต่างชาติมาตั้ง
โรงงานผลิตยางรถยนต์ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยในเมืองไทยให้มากขึ้น และให้กลุ่มสหกรณ์กู้เงินจาก 
ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย เพ่ือน าไปสร้างโรงงานแปรรูปยาง 

2. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ 
 1) ควรมีการบริหารจัดการโครงต่างๆ อย่างมีความเหมาะสม ไม่มากเกินไป และน้อย

เกินไป 
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 2) ควรมีการบริหารจัดการกลไกราคาในตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพ่ือการอยู่รอด
ของเกษตรกร 

 3) ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปยางให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
 4) ควรมีการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่จะน ายางพาราไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตสินค้าต่างๆ 
 5) ควรให้มีนโยบายแห่งชาติ หรือ พรบ.ให้มีการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยส าหรับท า

ผิวถนน ช่วยให้ถนนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
 6) ควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเงินทุนในการส่งเสริมการปลูก 

การวิจัยและพัฒนายางโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 
 7) ควรสนับสนุนกลุ่มพ่อค้ายางที่มีความพร้อมมาจัดตลาดประมูลยางระดับ ท้องถิ่น

เพ่ือให้เกษตรกร และพ่อค้ามาซื้อขายผลผลิต ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม 
 8) ควรมีการออกนโยบาย และให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆ ให้มีความสามารถในการ

พัฒนาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางในชั้นปลายน้ า 
 9) ควรเร่งรัดโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างรวดเร็ว 
 10) ควรมีการพัฒนาสร้างความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ

ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรศึกษานโยบายการเร่งรัดการใช้ยางในประเทศ (การเพ่ิมมูลค่า) อย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยางล้อในประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เนื่องจากยางพาราเป็นวัตถุดิบที่ใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมยางล้อจะส่งผลให้เสถียรภาพราคา
ยางพาราดีขึ้น  
  2) ควรศึกษาการท าความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด 
และข้อจ ากัด อุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคายางพาราในประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องและเกษตรกรต้องปรับตัวเองในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  
  3) ควรศึกษาการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ภาคเอกชน 
เช่นแผ่นยางปูพ้ืนส าหรับสนามเด็กเล่น สนามกีฬาฟุตซอล พ้ืนยางภายในอาคาร ยางทดแทนฟองน้ า
สังเคราะห์ที่ใช้อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ เบาะฟองน้ า  เป็นต้น แต่ภาครัฐอาจจะต้องมี
นโยบายและมาตรการสนับสนุน เช่น การลดหย่อนภาษีในระยะแรกของการลงทุน  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบ
ที่ชาญฉลาด 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบ
ที่ชาญฉลาด และ 3) น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โดย
การวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารและ
คณาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จ านวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และการสนทนาใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนาย
พระจุลจอมเกล้า จ านวน 15 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน เลือกใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคุณแบบ
ขั้นตอน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาดโดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากท่ีสุดและ
รายด้านทุกด้าน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด  และ
รายด้านทุกด้าน 2) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในด้านอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนนายร้อยใน   ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สติปัญญาด้านสงัคม และโดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด และรายด้านทุกด้าน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1)  To study the strategy of the cadet 

development for being the smart warriors. 2)  To study the factors that impact the 
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strategy of the cadet development for being the smart warriors. 3 )  To present the 
strategy of the cadet development for being the smart warriors in the next decade. 
This research was a mixed method research consisted of the qualitative and 
quantitative research. The qualitative research was done by in-depth interview in 30 
persons of the CRMA executives, staffs and instructors. The quantitative research was 
done by sampling a group of 400 cadets. This group was selected by quota sampling. 
The information was collected by multi-level rating scale questionnaires with reliability 
rate 0.97 and analyzed by statistical analysis through percentage, average, standard 
deviation coefficient, and multiple regression hypothesis testing. 
 The findings were: 1)  The factors of the strategy of the cadet development for 
being the smart warriors in the part of smart warriors in general has the most agreement 
in the average and agreement in every part 2) The factors of the strategy of the cadet 
development for being the smart warriors in the part of ideology (for loving country, 
religion, and monarchy) in general has the most agreement in the average. 3) The 
strategy of the cadet development for being the smart warriors in the part of physical, 
emotional, intellectual, and social development in general has the most agreement in 
the average and agreement in every part. 
 
ค าส าคัญ   
    ยุทธศาสตร์ การพัฒนา นักรบที่ชาญฉลาด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
    สถานการณ์ยุคโลกาภิวัฒน์ ยังคงมีอิทธิพลส าคัญในการส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องและทวี ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ท า
ให้องค์กรทหารต้องพบกับความท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนอย่างกว้างขวางที่ท าให้บุคคลหรือ ผู้มีบทบาท
ที่ไม่ใช่รัฐ ทั้งที่ประสงค์ดีและประสงค์ร้ายต่างก็มีอิทธิพลมากขึ้นใน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
ระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐชาติหนึ่งชาติใด อันส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อความเป็นรัฐชาติ 
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใต้โลกแห่ งรัฐชาติ ที่มี
บรรยากาศของการเมืองระหว่างประเทศแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมาก ในสถานการณ์ในภูมิภาค
เอเชียและภูมิภาคแปซิกฟิก เกิดปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีความเสี่ยงและกระทบต่อเสถียรภาพด้าน
ความมั่นคงของโลก ภายในประเทศก าลังเผชิญกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น ปัญหาการก่อ
เหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคง  มีอยู่และปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังมิได้ถูกแก้ไขอย่างแท้จริง  
ปัจจุบันการเมืองภายในประเทศไทยขาดเสถียรภาพ สังคมไทยเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีภายใน
ชาติ  และปัญหาความขัดแย้งทางการทหารอันเนื่องมาจากปัญหาเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยการแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งพลังงานซึ่งเกิดความขัดแย้งขึ้นในด้านตะวันออก ด้านตะวันตก 
และด้านภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 1) การล่วงละเมิดสถาบัน
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พระมหากษัตริย์  2) การสร้างความแตกแยกในสังคมไทย  3) ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาใต้ 4) ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์การกระท าอันเป็น
โจรสลัด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการก่อการร้ายสากล 5) ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 6) 
ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 7) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ 8) 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ และ 9) ปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ 
    ส าหรับการปฏิรูปของกองทัพไทยได้ด าเนินการแบบบูรณาการในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
ก าลังการเสริมสร้างความทันสมัย ความพร้อมรบและความสามารถในการรบต่อเนื่องโดยการน าหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาประกอบ กล่าวคือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทั้งนีใ้นส่วนของความพร้อมรบ ซึ่งประกอบด้วย ก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษาและแผนการ
ปฏิบัตินั้น ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ควรมีการพัฒนาก าลังพลให้มีความคิดทันสมัยและทันโลก 
(กระทรวงกลาโหม, 2555)  
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ให้การศึกษาการอบรมและ
การด าเนินการฝึกให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน และทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง
ตรงกับความต้องการของกองทัพบกตลอดมา  แต่เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วจนส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์หลายรูปแบบในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง จึงควรมีการปรับปรุงการหลักสูตร การอบรมและการด าเนินการฝึกให้
เหมาะสมกับนักเรียนนายร้อยในสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการฝึกในความทุ่มเท 
ทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และความสามารถ เพ่ือให้หลักสูตร การอบรมและการด าเนินการฝึกนักเรียน
นายร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา เรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
โดยต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่
ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ควรเป็นอย่างไร เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดต่อผู้บริหารหรือคณะท างานของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดค าถามการวิจัยประกอบไปด้วย  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีลักษณะอย่างไร  

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ควรเป็นอย่างไร 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่เหมาะสมมีลักษณะอย่างไรบ้าง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
    1. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อย ให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
    2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อย ให้เป็น
นักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
    3. เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อย ให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ   ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 30 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 
คน  กลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จ านวน 20 คน โดยการเลือกใช้วิธี
เลือกแบบแจะจง  
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ   ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนาย
พระจุลจอมเกล้า จ านวน 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน กลุ่มผู้บริหารและ
คณาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จ านวน 10 คน โดยการเลือกใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
    2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม ได้แก่ ข้าราชการโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 
จ านวน 104 คน และนักเรียนนายร้อย จ านวน 296 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน โดยเลือกใช้วิธีเลือก
แบบแบ่งชั้นภูมิชนิดหลายขั้นตอน 
   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
    1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนานักรบที่ชาญฉลาด 
    2. ตัวแปรตาม คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้าน
สังคม 
  เครื่องมือการวิจัย 
    1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
      ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
    2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
      ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้ 
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       1. แบบสอบถามสร้างตามโครงสร้างของปัจจัย ผู้วิจัยน ามาพิจารณาทบทวนและตรวจสอบ
ส านวนภาษาของข้อความในแต่ละข้อเพ่ือปรับปรุงข้อความให้ดีขึ้น  
      2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงส านวนภาษา แล้วน าเสนอต่อประธานที่ปรึกษางานวิจัย 
และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อขอความเห็นชอบ  
      3. เมื่อปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วผู้วิจัยน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน 
น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน เพ่ือในประเด็นค าถามว่าสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนั้นหรือไม่ น าผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากข้อ 5 มาบรรจุลงในตาราง
เพ่ือค านวณหาค่าความตรงด้านเนื้อหาโดยค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.5 ในของแต่ละค าถามน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 
      4. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปจัดพิมพ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
   การรวบรวมข้อมูล 
    1. วิจัยเชิงคุณภาพ 
      การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) ซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือ และเอกสารงานวิชาการต่างๆ 
ทั้งที่เป็นหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะ ในส่วนของข้อมูลที่เชื่อมโยง 
หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็นข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
การสัมภาษณ์น ามาวางแผน และวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาดของนักเรียนนาย
ร้อย  ศึกษาปัญหาและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาดใหมต่่อไป 
    2. วิจัยเชิงปริมาณ 
     การรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ติดต่อไว้แล้ว และเมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. วิจัยเชิงคุณภาพ  
       การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใน กลุ่มผู้บริหารกองทัพบกและกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มฝ่ายอ านวยการ และกลุ่มอาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า ส่วนการสนทนาที่ประกอบไป
ด้วยกลุ่มผู้บริหารกองทัพบก กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มฝ่ายอ านวยการ และกลุ่มอาจารย์โรงเรียนนายพระ
จุลจอมเกล้า วิเคราะห์โดยการอ่านสรุปเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลแต่ละประเด็นในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่ม โดยการสังเคราะห์เนื้อหา 
     2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
       2.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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       2.2 สถิติอนุมาน ได้แก่ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน  
 
ผลการวิจัย  
  1. ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นใน
ปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นในปัจจัยของนักรบที่ชาญฉลาดเห็นด้วยมากที่สุด 4 ด้าน เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านช านาญ ด้านเฉียบแหลม     ด้านไหวพริบดี และด้านปัญญาดี 
ตามล าดับ 
  2. ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็น
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด 6 
ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านใช้ยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย ด้านมีทักษะในการสื่อสาร
อย่างโดดเด่น ด้านลักษณะภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านการควบคุม ติดตาม
ผลงาน และด้านผู้น ามากด้วยตามล าดับ 
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาด ด้าน
อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาดด้านอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาด ด้านอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด 4 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปกป้องและส่งเสริม
เกียรติภูมิของชาติไทย ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทย การรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งพระมหากษัตริย์ไทยและ มีความส านึกและตอบแทนบุญคุณของชาติมี ตามล าดับ      
  4. ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียน
นายร้อยแสดงความคิดเห็นยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย เห็นด้วยมากท่ีสุด 4 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ตามล าดับ 
  5. ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรการพัฒนานักเรียน นายร้อยให้เป็น
นักรบที่ชาญฉลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งมีค่า
ความสัมพันธ์กันสูงสุด  
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  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด 
(x1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ (x2) และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนานักรบ  ที่ชาญฉลาด 
(x3) พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ 
1.000 โดยที่ตัวแปรปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด (x1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ (x2) และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนานักรบที่ชาญฉลาด (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (B) เท่ากับ -0.984 + -0.161 +1.027 ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ  -0.135 + 0.237+ 0.821 ตามล าดับ และค่าคงที่
ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ -0.984 (ดังภาพที่ 1) 
 
 
                                                                                                
           
 
       
 
 
 
     
 
 
 
         
 
 
 
 
ภาพที ่1  ตัวแบบยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด  
             โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
 
อภิปรายผล 
  1. ปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็น
ปัจจัยด้านนักรบที่ชาญฉลาด โดยส่วนรวมเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนนาย
ร้อย แสดงความคิดเห็นในปัจจัยของนักรบที่ชาญฉลาดเห็นด้วยมากท่ีสุด 4 ด้าน คือ ด้านช านาญ ด้าน
เฉียบแหลม ด้านไหวพริบดี และด้านปัญญาดี สอดคล้องกับแนวคิดของพอพล มณีรินทร์ (2549) ได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนทหาร ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนทหารในสถานศึกษาทหารนั้น สอดคล้องกับหลัก

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
นักเรียนนายร้อยให้เป็น 
   นกัรบที่ชาญฉลาด   
   โรงเรียนนายรอ้ย         
    พระจุลจอมเกล้า 
 

ด้านร่างกาย 

 

ด้านอารมณ ์

 

  ด้านสติปัญญา 

 ด้านสังคม 

ความช านาญ 

ความเฉียบแหลม 

ไหวพริบดี ปัญญาด ี   ลักษณะภาวะผู้น า 
    เชิงยุทธศาสตร์ 

 

   มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

  มีทักษะในการสื่อสาร 
      อย่างโดนเด่น   

 ใช้ยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย  

    ผู้น ามากด้วยบารมี 

    การควบคุม  
 ติดตามผลงาน 

      มอีุดมการณ์รักชาต ิศาสนา 
          และพระมหากษัตริย์ 

 

Process 
Process Input 

     นักเรียน   
  นายร้อย 

   การประเมินระบบ 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาอ านาจก าลังรบ พร้อมทั้งการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า
ของนักเรียนทหาร ในสถานศึกษาทหารนั้น ควรเน้นการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เกิดทักษะจนชินเป็นนิสัย พร้อมทั้งชี้แจง ถึงความมุ่งหมายและเหตุผลที่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติ
เช่นนั้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของสันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการ
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบและพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสอดคล้องกับระบบการ
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าในเชิงทฤษฎี ในระบบและพิธีการต่างๆต้องมีการก าหนดให้นักเรียนนาย
ร้อยกลุ่มใดจะใช้กระบวน/วิธีการในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าอย่างไร ในคุณลักษณะ 14 
ประการ  
  2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนนายร้อยแสดงความ
คิดเห็นปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ โดยส่วนรวมเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนนายร้อย แสดงความคิดเห็นปัจจัยด้านการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ เห็นด้วยมาก
ที่สุด 6 ด้าน คือ สามารถใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ มีทักษะในการสื่อสารอย่างโดดเด่น ภาวะผู้น าเชิง
ยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และภาวะผู้น ามากด้วยบารมี 
ความท้าทาย สอดคล้องแนวคิดของ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ (2550) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวคิดส่วนใหญ่ของผู้น าเน้นเกี่ยงข้องกับกลุ่มคน และสมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์ภายในต่อกัน
อย่าสม่ าเสมอ ซึ่งในปัจจุบันบริบทของโลกาภิวัตน์ขยายตัวเพ่ิมแนวกว้างแนวลึกควบคู่กับภาวะการ
แข่งขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นนี้ จ าเป็นที่ผู้น า เชิงยุทศาสตร์ต้องด าเนินการใน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) 
ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์หรือที่งานบริหารสูงสุดจะมองแยกวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด 2) ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์
จะต้องตระนักถึงความส าคัญในการใช้ประโยชน์และการด ารงรักษาจุดเด่น  3) ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์
จะต้องมุ่งเด่นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้น าจะต้องทัศนะและ
ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเยี่ยงทรัพยากรที่ทรงคุณค่า 4) ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จะต้องด าเนินกิจกรรมที่
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 5) ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จะต้องยึดมั่นและ
มุ่งเน้นการปฏิบัติย่างมีจริยธรรม 6) ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและมี
ดุลยภาพององค์กรระหว่างความควบคุมที่เน้นความยืดหยุ่นและการริเริ่มใหม่ๆ ที่มุ่งผลระยะสั้นกับที่มุ่ง
ผลระยะยาว และสอดคล้องกับแนวคิดของ Edwin Ghiselli (1955) กล่าวว่า คุณลักษณะเฉพาะที่มี
ความส าคัญต่อการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ 1) ความสามารถในการบังคับบัญชา คือ 
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 อย่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าและการ
ควบคุมผู้อ่ืนให้ท างาน 2) ความต้องการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ โดยมองหาความรับผิดชอบและ
ปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จ 3) ความฉลาด ซึ่งเป็นความสามารถที่จะใช้การตัดสินใจที่ดีมีเหตุผล
และความสามารถในการคิด 4) การกล้าตัดสินใจ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ความแน่นอน หมายถึง ความสามารถที่จะจัดการหรือรับมือกับปัญหาได้ และ
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะ โดยแสดงออกให้บุคคลอ่ืนเห็นถึง ความเชื่อมั่นที่ตนเองมี และ 6) 
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความสามารถในการท างานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาและหาหนทางที่ยังไม่มี
คนอ่ืนท าเรื่องนั้น ๆ 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนรวมเห็นด้วยมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนนายร้อยแสดงความคิดเห็นยุทธศาสตร์การพัฒนานักรบที่ชาญฉลาด
ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเห็นด้วยมากที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโรช วิพัฒภูมิ
ประเทศ (2552) ได้ศึกษาเรื่องตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ของทุนมนุษย์ที่จะใช้อธิบายความได้เปรียบใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับนโยบายสูงสุดมีการสนับสนุนแนวทางสร้าง
ทุนทางปัญญาให้แก่ก าลังพลอย่างเต็มที่และมีการเตรียมให้กองทัพเรือไทย ร่วมมือกับระดับโลกใน
การเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 2) ระดับยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพ่ือความ
แข็งแกร่งแก่กอองทัพเรือโดยเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกอบรบระดับสูงเพ่ือยุทธศาสตร์ระดับโลกด้วย
การจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ ซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะสร้างดุลยภาพในเอเชียและต้องการการลงทุนในทุน
มนุษย์ เรือรบ เรือด าน้ า ห้างจ าลองการสงครามทางเรือ และ 3) เพ่ือให้การผลิตทุนมนุษย์ของ
กองทัพเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความต้องการขอองกองทัพเรือได้อย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Michael E. Porter (1998) กล่าวว่ายุทธศาสตร์มีลักษณะที่เป็น
กิจกรรมที่องค์การเลือกที่จะเป็นเลิศ โดยแก่นแท้ของยุทธศาสตร์ คือ การเลือกที่จะด าเนินการ
กิจกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือที่จะเสนอข้อเสนอที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์จึงเป็นการ
สร้างสรรค์ต าแหน่งที่มีเอกลักษณ์และคุณค่า ด้วยการรวมเอากลุ่มของกิจกรรมที่มีความแตกต่างเข้าไว้
ด้วยกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mintzberg (1994) กล่าวว่ายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) แผน
ซึ่งก าหนดทิศทางและชี้แนะแนวทางในการด าเนินการในอนาคต 2) รูปแบบของพฤติกรรม 3) การ
ก าหนดฐานะหรือต าแหน่งในสนามแข่งขัน 4) ทัศนียภาพที่เน้นสภาพที่แท้จริงขององค์การ และ
คุณลักษณะที่น่าจะเป็นองค์การ และ 5) กลวิธีต่อสู้หรือแข่งขันเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. กระทรวงกลาโหม ควรก าหนดนโยบายให้มีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อย
ให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยนักเรียนนายร้อยมีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีก าลังทหารไว้ เพ่ือการรบหรือการสงคราม เพ่ือปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือช่วยการพัฒนาประเทศ
และเพ่ือรักษาประโยชน์ของชาติ  
  2. กระทรวงกลาโหม ควรเสนอให้รัฐบาลมีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้
เป็นนักรบที่ชาญฉลาดที่มีความเหมาะสมในการป้องกันประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร และรักษาประโยชน์ของชาติด้วยการใช้ก าลังทหารเพ่ือ
ปฏิบัติการ  
  3. กระทรวงกลาโหม ควรเสนอให้รัฐบาลมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ในการสร้าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดที่มีความเหมาะสมในการป้องกัน
ประเทศ  
 
 
 
 ข้อเสนอแนะระดับบริหาร 
 1. ผู้บริหารสูงสุด ควรน ายุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มี
ความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก ตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างแท้จริง 
 2. ผู้บริหารสูงสุด ควรสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยท าการฝึกในด้านความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึก/สัญชาตญาณใน
การรบ  
 ข้อเสนอแนะระดับวิชาการ 
 1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือเครือข่าย
ทางวิชาการ ในการพิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ตลอดจนมีคุณธรรมและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ 
 2. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 
ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหารในการป้องกัน
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร    และรักษาประโยชน์
ของชาติ  
 3. ควรมีการศึกษาการฝึก การฝึกเป็นหน่วยและฝึกผสมเหล่า การฝึกทางยุทธวิธีการแก้ปัญหา
บนโต๊ะทรายและภูมิประเทศจ าลอง การแก้ปัญหาบนแผนที่ การแก้ปัญหาในภูมิประเทศการจ าลอง
ยุทธบนแผนที่ การฝึกปัญหา ณ ที่บังคับการ การฝึกเข้าสนามยุทธการประลองยุทธการฝึกผสมทัพ อยู่
อย่างเสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการรบสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในครั้งนี้เป็นการพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นรบที่ชาญฉลาด จึงควรมีการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาในหน่วยงานอ่ืนๆ ของกองทัพเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  2. ควรมีการวิจัยนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐบาลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของการพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือให้ทราบว่ามีกลยุทธ์ใดที่จะพัฒนาหน่วยงานให้มีความ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

 

 202 

เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
  3. ควรมีการวิจัยการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานกองทัพให้ทันสมัย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบั ติ
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง    การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย  การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างจ านวน 8 แห่ง สถาบันละ 50 คน รวม 400 คน ค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแครนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 
ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.886 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน การวิจัย
เชิงคุณภาพด าเนินการโดยการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน ที่ เลือกโดยวิธี เจาะจงจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง แห่งละ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ า นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ พบว่า 
 1) สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พบว่า โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X =3.12, S.D.=1.207) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับสัมฤทธิผลทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการมี
ความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับสูงสุด ( X =3.23, S.D.= 1.206) รองลงมาคือ ด้านการมี
คุณธรรมเพ่ือส่วนรวมและสังคม (X =3.21, S.D. = 1.212) และด้านผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ (X =
2.92, S.D.=1.201) ตามล าดับ โดยที่ด้านการมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุด
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นั้น เนื่องจากสถาบันได้เชิญอาจารย์พิเศษท่ีทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ต่อการพัฒนาประเทศ มา
เป็นผู้บรรยายเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักศึกษาเป็นประจ า ส่วนด้านผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพที่อยู่
ในระดับต่ าสุดนั้น เนื่องจาก สถาบันระดับอุดมศึกษานั้นมีการจัดหลักสูตรและตัวอาจารย์ ผู้สอนบาง
คนไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9  
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 15 ตัว
แปร คือ การบริหารจัดการให้เป็นคนเก่ง การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้สมรรถนะขององค์กรอาคาร
สถานที่การสนับสนุนทรัพยากร ภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย การบริหารจัดการการสร้างกล
ยุทธ์ในการแข่งขันภาวะผู้น าของผู้บริหารทัศนคติผู้ที่เกี่ยวข้องบุคลากรการสร้างความสามารถทาง
ปัญญาความปลอดภัยและกระบวนการให้บริการ โดยปัจจัยทั้ง 15 ด้าน สามารถอธิบายสัมฤทธิผล
การน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติได้ร้อยละ 75.30 
(Adjusted R2 = 0.753) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 3) แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิบัติที่ส าคัญ 8 ประการ คือ (1) สถาบัน
ควรปรับปรุงผู้สอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (2) 
สถาบันควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโดยเพ่ิมงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ย วข้องในการน า
นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาเป็น
วิทยากร (3) สถาบันควรสร้างกรอบตัวชี้วัดให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยจัด
การศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (4) สถาบันควรเพ่ิมการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้   สิ่งใหม่ของนักศึกษา (5) สถาบันควรตระหนักในการปฏิบัติตาม
ระบบ ระเบียบงาน แผนงาน/โครงการ การเงิน การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน 
ระบบการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ระบบการพัฒนาบุคลากรภายใน (6) สถาบันควรมีการ
ปรับหลักสูตรระดับรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์         
(7) สถาบันควรพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (8) สถาบันควรประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์มาเพ่ิมทักษะในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) study the achievement of policy 
implementation of Public Administration program students development in the 
universities of lower central provinces, 2) study the factors influencing the achievement 
of policy implementation of Public Administration program students development  in 
the universities of lower central provinces, and 3) propose the guidelines for improving 
the factors influencing the achievement of policy implementation of Public 
Administration program students development in the universities of lower central 
provinces. The approach of this study was the mixed methods research composed of 
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quantitative and qualitative researches. The quantitative research was conducted by 
collecting the data from 400 respondents of graduate school’s officers; instructors of 
the curriculum, Master’s Degree students, and Doctorate students of Public 
Administration program in 8 universities of lower central provinces, 50 respondents of 
each university. The sample size was obtained by the calculation with Cochran’s 
formula. The data were collected by using the 5-level rating scale questionnaire with 
the reliability of 0.886 and were analyzed by the statistics consisted of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and the hypotheses were tested by Stepwise 
Regression Analysis. The qualitative research was conducted by studying the relevant 
documents and related theories and in-depth interviewing 24 key informants who were 
selected from 8 universities, 3 persons of each university consisted of the curriculum 
executives/permanent instructors, Master’s Degree students, and Doctorate students 
of Public Administration program. The data were analyzed by analytic induction and 
interpretation. 
 The results of the study revealed that: 
 1) The achievement of policy implementation of Public Administration program 
students development in the universities of lower central provinces in overall was at 
moderate level (X =3.12, S.D.=1.207), while considered in each aspect found that the 
3 aspects of the achievement were at moderate level  as the aspect of determination in 
national development was at the highest (X =3.23, S.D. = 1.206)  followed  by the  
aspect of virtues for the public  and  society (X =3.21, S.D.= 1.212), and qualified 
graduates (X =2.92, S.D.= 1.201),respectively. The determination in national development 
was at the highest level because the institutes had regularly invited the highly qualified 
visiting professors who had experiences in country developing to fulfill the students’ 
knowledge. The qualified graduates aspect was at the lowest level because some 
instructors and curriculum of higher education institutes were not qualified in accordance 
with the criterion in the 9th National Education Development Plan. 
 2) The factors influencing the achievement of policies implementation of Public 
Administration program students development in the universities of lower central 
provinces consisted of 3 aspects comprising 15 variables as: administration for being 
excellent, learning behavior creation, organization performance, facilities, resource 
supporting, images, objectives of policy, administration, competitive strategies building, 
executive’s leadership promotion, attitude of relevant stakeholders, personnel, 
intellectual ability enhancement, safety, and service procedures. These 15 variables 
could explain the achievement of policy implementation of Public Administration 
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program students development at 75.30 percent (Adjusted R2 = 0.753) at the statistical 
significance level of 0.05. 
 3) The improvement for the factors influencing the achievement of policy 
implementation of Public Administration program students development in the 
universities consisted of 8-key practices as follows: (1) the instructors should be 
improved for being more qualified in accordance with the criterion in the 9th National 
Education Development Plan, (2) the institutes should improve academic quality by 
increasing budget for related activities in performing students’ field trips and invite 
highly qualified guest speakers in Public Administration, (3) the institutes should create 
the framework of index according to the requirements of country development by 
performing the educational system base on the intention of National Education Act, 
(4) the institutes should promote more development of student’s innovations, (5) the 
institutes should realize to follow systems; regulations, plans/projects, finance, 
education quality assurance, internal control, studying and teaching systems, student 
development, internal personnel development, (6) the institutes should adjust the 
curriculum in each subject in accordance with the requirements of Public 
Administration program students, (7) the institutes should develop proficiency in 
accordance with international standards of managing, teaching, researches, academic 
services, language usage and information technology and (8) the institutes should apply 
knowledge of Public Administration for increasing the development skills of Public 
Administration program students.  
 
ค าส าคัญ 
 สัมฤทธิผลนโยบายการพัฒนา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นโยบายการศึกษาสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญที่จะท าให้การน านโยบายไปสู่ การปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จ การก าหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดแต่ถ้าเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติแล้วเกิดความ
ล้มเหลวนโยบายนั้นก็จะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย แต่ถ้าได้ศึกษารู ปแบบ 
แนวทาง วิธีการ ระบบหรือขั้นตอน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ก็
จะน าองค์การหรือหน่วยงานประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ และสติปัญญาเพียงพอที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญา และความคิด 
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่ มี
คุณภาพ มีจริยธรรม มีความรู้ และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติ 
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ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง กับแผนการศึกษาแห่งชาติ รับรองวิทยาฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงการ
ด า เนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และคณะกรรม การ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในระดับนี้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) จากการศึกษานโยบายทุกฉบับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
ความพยายามในการพัฒนาการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพจากผลการแข่งขันทางการศึกษาของ
เยาวชนไทย พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิชาการ ฝีมือแรงงาน เทคโนโลยีของไทยมี
แนว โน้ มที่ ล ดล งทุ กปี  จ ากการจั ด อั นดั บของ  International Institute for Management 
Development ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอยู่ อันดับที่ 
37 จากทั้งหมด 55 ประเทศ โดยสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามอยู่ในล าดับที่ 5, 14 และ 15 ตามล าดับ 
(รายงานสภาวะการศึกษาไทย, 2550) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาความอ่อนด้อย
ทางด้านศักยภาพในการแข่งขันทางการศึกษาของเยาวชน แม้ว่ารัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาเพ่ือมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาไม่น้อยกว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550 เฉลี่ยร้อยละ 
4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่อ
งบประมาณแผ่นดิน และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พบว่า งบประมาณด้านการศึกษา พ.ศ. 2551 
มีสัดส่วนต่องบประมาณของประเทศและต่อ GDP ต่ ากว่างบการศึกษาในปี 2546-2547 เล็กน้อยซึ่ง 
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) จากความพยายามในการที่จะเพ่ิมงบประมาณเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มากขึ้น แต่ก็พบว่าความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยไม่ได้มากขึ้นตาม
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น แต่กับพบว่าวิกฤตการศึกษาของไทยเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการมองการศึกษา
เป็นเพียงเครื่องมือที่ผลิตคนไปรับใช้การพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วน การลดลงของจ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน ประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันในการได้รับ การจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างแท้จริง การจัดการศึกษาของประเทศถือว่ามีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเพราะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับสูงให้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน การจัดการศึกษาระดับนี้ยังต้องพัฒนาวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ให้ก้าวหน้า
และทันสมัยเพ่ือเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าถึงระดับผู้น าหรือระดับปัญญาชน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540)  
 ซ่ึงคุณภาพของคนจึงเป็นสิ่งส าคัญ ประเทศที่มีประชาชนมีความรู้ความสามารถสูงเท่านั้นจึง
จะมีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาด้านการศึกษาจึงต้องค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงเป็นการจัดการศึกษา
ระดับสูงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญดังที่ Phillips & Pugh (1994) 
ได้กล่าวว่า การเรียนปริญญาเอกเป็นการฝึกอย่างเข้มข้นเพ่ือให้สามารถท าการวิจัยได้ และเป็นการ
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เรียนหลักเกณฑ์และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการที่จะเป็นนักวิจัยมืออาชีพในสาขาที่จะศึกษา ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ มี
ความรู้อย่างสูงในสาขาวิชานั้นๆ และมีความสามารถที่จะขยายขอบเขตของเรื่องนั้นๆ เมื่อจ าเป็น การ
เรียนปริญญาเอกจึงเป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้นเพ่ือเป็นฐานส าคัญส าหรับวิชาชีพเฉพาะสาขาใด  สาขา
หนึ่ง การเรียนปริญญาเอกจึงต่างกับการเรียนการสอนในระดับอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี 
หรือปริญญาโท ปรัชญาของการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก นอกจากเพ่ือมุ่งผลิตคนในการเป็น
นักวิจัยแล้ว แนวทางเบื้องต้นนั้นการผลิตผู้จบปริญญาเอกก็เพ่ือมุ่งสร้างบุคคลที่จะไปเป็นอาจารย์สอน
ในระดับมหาวิทยาลัย (จ าเนียร จวงตระกูล, 2550) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2550 ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนที่เปิด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกจ านวนมาก ปัญหาด้านคุณภาพจะไม่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่
สามารถจัดหาทรัพยากรและบุคลากรไว้รองรับนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง
ที่ไม่มีความพร้อมแต่เปิดสอนระดับปริญญาเอกท าให้เกิดปัญหาตามมา อาจส่งผลให้ค าปรึกษาได้ไม่
ทั่วถึง ทรัพยากรห้องสมุดไม่เพียงพอส าหรับการค้นคว้าทางวิชาการ และท าดุษฎีนิพนธ์ขาดคุณภาพ 
ไม่สามารถเป็นองค์ความรู้แก่ประเทศได้ เป็นต้น เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกเหล่านั้นจบการศึกษาและ
ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศเป็น
ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2552) การศึกษาระดับปริญญาเอกมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสร้างนักวิจัยมืออาชีพและประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกให้
มากขึ้น   เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยให้อยู่ในระดับที่พอเพียง ส่วน จ าเนียร จวงตระกูล (2550) โดย
มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนระดับปริญญาเอกควรมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรวมถึงการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552) สรุป
ได้ว่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิต เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารการปกครองทั้งศาสตร์และศิลป์ในภาครัฐและภาคเอกชน และที่ส าคัญภายใต้สภาวะ
แวดล้อมของโลกดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถน าพาองค์กร และท้องถิ่นให้ปรับตัวกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงโดยได้น าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” มา
ประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน ซึ่งปัจจัยความเปลี่ยนแปลงและพลวัตรของสถานการณ์ในประเทศ 
และในเวที ASEAN มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาที่ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อให้นักศึกษาท างานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
และความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารการท างานเป็นหมู่คณะ การ
แก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงจริยธรรมที่จะช่วยให้
บัณฑิตสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความ
สนใจที่จะศึกษาสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยเลือกศึกษาสถาบันการศึกษาที่มีการแข่งขันในเชิง
คุณภาพของการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลให้ผลผลิตจากสถานบันอุดมศึกษามี
คุณภาพหลากหลายและไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาที่จะเกิดขึ้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและทบทวนระบบการบริหารจัดการของตนเองอย่าง
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จริงจัง และต้องสร้าง   ความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล ง กรณราชวิทยาลัย 3) 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (จังหวัดปทุมธานี) 5) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ8) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและได้นโยบายการพัฒนานักศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
บริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
ประเทศต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเป็นอย่างไร  
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร  รัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเป็นอย่างไร 
 3. แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาส ัม ฤ ท ธ ิผ ล ก า ร น า น โ ย บ า ย ก า ร พัฒ น า นัก ศึก ษ า หลักสูตร     รัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนา
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะจง 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 8 แห่ง  
      1.1 การวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 8 แห่ง ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 และระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จากนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่ม
ภาคกลางตอนล่างภาคปกติ และพิเศษ โดยก าหนดสถาบันละ 50 คน รวม 400 คน 
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  1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
หลักสูตร/อาจารย์ประจ า นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 8 แห่ง โดยก าหนดประชากรแห่งละ 3 คน รวม 24 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาปัจจุบัน 
และที่มาของรายได้ 2) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นแบบมาตรประเมินค่า จ านวน 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับการปฏิบัติน้อย และระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
และ 3) แบบสอบถาม (ค าถามปลายเปิด) เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการน า
นโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ    
   2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ด้านบริหารทางการศึกษา 2) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
หลักสูตร/อาจารย์ประจ า นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสร้างแบบสอบถามสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เจาะลึก    
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เสนอ
ข้อมูลได้ดังนี้ 
   1) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  และการถดถอยแบบขั้นตอน  
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
   4) สถิติที่ ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบวัดบุคลิกภาพ (IOC=∑R /N) 
  4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   1) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
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                         2) ผู้วิจัยมีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตใช้การวิเคราะห์
แบบอุปนัยโดยตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 
รวมทั้งจากเอกสารที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
ผลการวิจัย 
 1) สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พบว่า โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ( X =3.12, S.D.=1.207) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับสัมฤทธิผลทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดย ด้านการมี
ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับสูงสุด ( X =3.23, S.D.=1.206) รองลงมาคือ ด้านการมี
คุณธรรมเพ่ือส่วนรวมและสังคม ( X =3.21, S.D.=1.212) และด้านผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ ( X =
2.92, S.D.=1.201) ตามล าดับ โดยที่ด้านการมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุด
นั้น เนื่องจากสถาบันได้เชิญอาจารย์พิเศษท่ีทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ต่อการพัฒนาประเทศ มา
เป็นผู้บรรยายเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักศึกษาเป็นประจ า ส่วนด้านผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพที่อยู่
ในระดับต่ าสุดนั้น เนื่องจากสถาบันระดับอุดมศึกษานั้นมีการจัดหลักสูตรและตัวอาจารย์ ผู้สอนบาง
คนไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9  
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 15 ตัว
แปร คือ การบริหารจัดการให้เป็นคนเก่ง การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้สมรรถนะขององค์กรอาคาร
สถานที่การสนับสนุนทรัพยากร ภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย การบริหารจัดการการสร้างกล
ยุทธ์ในการแข่งขันภาวะผู้น าของผู้บริหารทัศนคติผู้ที่เกี่ยวข้องบุคลากรการสร้างความสามารถทาง
ปัญญาความปลอดภัยและกระบวนการให้บริการ โดยปัจจัยทั้ ง 15 ด้าน สามารถอธิบายสัมฤทธิผล
การน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติได้ร้อยละ 75.30 
(Adjusted R2 = 0.753) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 3) แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อ
สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
การปฏิบัติที่ส าคัญ 8 ประการ คือ (1) สถาบันควรปรับปรุงผู้สอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9  (2) สถาบันควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโดยเพ่ิม
งบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการน านักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาเป็นวิทยากร (3) สถาบันควรสร้างกรอบตัวชี้วัดให้
ตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยจัดการศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (4) สถาบันควรเพ่ิมการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้    สิ่งใหม่
ของนักศึกษา (5) สถาบันควรตระหนักในการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบงาน แผนงาน/โครงการ 
การเงิน การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน ระบบการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา ระบบการพัฒนาบุคลากรภายใน (6) สถาบันควรมีการปรับหลักสูตรระดับรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  (7) สถาบันควรพัฒนาให้มี
ความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การใช้ภาษา 
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (8) สถาบันควรประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์มาเพ่ิมทักษะในการ
พัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 
อภิปรายผล 
 1. สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพการมี
คุณธรรมเพ่ือส่วนรวมและสังคม และการมีคุณค่ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ พบว่า สัมฤทธิผล
การน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.207 ในภาพรวมมีระดับปาน
กลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง สามารถน า
สัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ได้สอดคล้องกับผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพที่มีความสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ทั้งในแวดวงวิชาการสาขาเดียวกันและสาขาวิชาอ่ืน ตลอดจนชุมชน
ทั่วไปการน านโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ไป และมีจริยธรรมรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงความ
รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน สังคม จริยธรรม และกฎหมาย ทั้งในฐานะนักวิจัยและนักวิชาการ ส่วน
คุณธรรมเพ่ือส่วนรวมและสังคมที่ผู้ส าเร็จมีเคารพสิทธิผู้ อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับที่ผู้ส าเร็จกล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเรียกร้องเพ่ือความเป็น
ธรรมของสังคม ในขณะเดียวกันมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาประเทศ ทุกสถาบันได้ก าหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงานและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และมุ่งก ากับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย สอดคล้อง
กับ อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา
มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จากผลการศึกษาพบว่า นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นผลจาก
การประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐต้องเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีอิสระในการด าเนินงานและมี
เสรีภาพทางวิชาการแต่อยู่ภายใต้การควบคุมติดตามของสภามหาวิทยาลัย ส่วนกระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันบ้างตามภูมิหลังและ
วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย ส่วนผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจากเจตนาการบังคับใช้
กฎหมายของรัฐบาลและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเชิงรุกและไม่แทรกแซง
การปฏิบัติงาน   และมีการใช้ทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และการเสาะหากองทุนสนับสนุน มี
เอกภาพขององค์กร เป็นเงื่อนไขส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล และสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานวิชาการและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 
โดยปัจจัยที่มีการน านโยบายไปปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สูง คือ การ
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สนับสนุนทรัพยากรส่วนปัจจัยที่ต้องมีการส่งเสริมเพ่ิมขึ้น คือ ภาวะผู้น าของผู้ บริหาร โดยสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 
  1) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใน
วัตถุประสงค์ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.08 สาเหตุจากนโยบายในด้าน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันมีความชัดเจน ตรงกับความต้องการของของนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และสามารถประเมินคุณภาพ หรือประเมินผลได้รวมถึงการเรียนการสอนทั้ง
หลักสูตรและวิธีการสอนสอดคล้องกับเป้าหมายในรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใน
สมรรถนะทางการศึกษา พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 มาจากสาเหตุที่
นักศึกษามีความสามารถทางรัฐประศาสนศาสตร์หลังจากส าเร็จแล้วได้น ามาปรับใช้ในการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา 
  3) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในภาวะผู้
น าของผู้บริหาร พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.91 จากการที่นักศึกษามีผู้น าที่มี
การสร้างและสานวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
  4) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในทัศนคติ
ที่เก่ียวข้อง พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.38 จากการที่นักศึกษามีทัศนคติด้าน
การใช้สื่อการเรียนการสอน และมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนในรัฐประศาสน
ศาสตร์ต่อสถาบันที่ศึกษาอยู่ในที่ศึกษาอยู่ในทางบวกมากกว่าทางลบ 
  5) การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในการ
สนับสนุนทรัพยากร พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 เพราะว่านักศึกษาได้รับ
การสนับสนุนห้องเรียนห้องปฏิบัติการแปลงทดลองที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน
รวมถึงได้รับการจัดสวัสดิการน้ าดื่มไว้บริการแก่นักศึกษาบุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไป 
 3. ปัจจัยด้านการการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในภาพรวมในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 โดย
ปัจจัยที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์สูง คือ การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ส่วนปัจจัยที่ต้องมีการส่งเสริม
เพ่ิมข้ึน คือ การบริหารจัดการให้เป็นคนเก่ง โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้   
  1) การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในการสร้างความสามารถ
ทางปัญญา พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.24 จากการที่นักศึกษามี
ความสามารถจากการเรียนรู้ทางปัญญาของรัฐประศาสนศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงที่นักศึกษาได้
เพ่ิมขีดความสามารถจากการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 
  2) การพัฒนาทุนมนุษย์ไปปฏิบัติในการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน พบว่า ตัวแปรส่วน
ใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30 สาเหตุที่ว่านักศึกษาเห็นว่าสถาบันมีการวิเคราะห์นักศึกษาและ
พฤติกรรมของอาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือหาจุดแข็ง และจุดอ่อน ใน
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การพัฒนาสถาบัน และสถาบันได้สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการศึกษาของรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นอย่างดี  
  3) การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในการสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.73 เหตุผลที่ว่านักศึกษาเห็นว่าสถาบัน
ค านึงถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรม และตระหนักถึงลักษณะเฉพาะข้อดีข้อจ ากัดของนักศึกษาที่มี
ความแตกต่างในการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
  4) การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 เพราะว่านักศึกษาได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่จากสถาบันอย่างต่อเนื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไป
พร้อมกันทั้งสถาบัน และนักศึกษาท่ีมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ 
  5) การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการให้
เป็นคนเก่ง พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 จากเหตุผลที่นักศึกษาได้รับการ
จัดการบริหารวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในสถาบันให้สอดคล้องในการเรียนรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และสถาบันมีความรับผิดชอบต่อนักศึกษาด้านจริยธรรมการบริหารจัดการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในภาพรวม
ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.09 โดยปัจจัยที่มีการบริหารจัดการสูงสุด คือ ภาพลักษณ์และ
กระบวนการให้บริการส่วนปัจจัยที่ต้องมีการส่งเสริมการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น คือ บุคลากรและการ
บริหารจัดการ โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในบุคลากรและ
การบริหารจัดการ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.98 จากเหตุผลที่นักศึกษาคิด
ว่าสถาบันมีการปรับการบริหารจัดการของสถาบันเองเพ่ือสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่เริ่มศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น และสถาบันมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุดใน
การเรียนการสอนทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
  2) การบริหารจัดการนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในอาคารสถานที่
และความปลอดภัย พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 เพราะนักศึกษาได้รับ
บรรยากาศที่ดีของห้องเรียน อาทิ ความสะอาดความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และความ
สะดวกเป็นอย่างสูงรวมถึงนักศึกษาได้รับ ความสะดวกสบายในการใช้อาคารสถานที่และความ
ปลอดภัย 
  3) การบริหารจัดการนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในภาพลักษณ์และ
กระบวนการให้บริการ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.24 เพราะว่านักศึกษา
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วน และมีการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
  ดังนั้นผลการวิจัยสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในวิจัยเชิงคุณภาพมีความ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ไปปฏิบัติของนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ในแต่ละระดับในสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์เหล่านั้นให้กลายเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญ ส าหรับสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการ
จัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญที่สถาบันการศึกษาจะต้องเร่ง
ด าเนินการก็คือการสร้างทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้น  โดยใช้กระบวนการพัฒนาเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
บริหารจัดการสร้าง และจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุพันธ์กิจและเป้าหมายของสถาบันการศึกษาด้วยวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของทุน
มนุษย์ในแต่ละระดับในสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสมโดยจ า เป็นที่จะต้องระบุให้ได้
ว่านักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์คนไหนมีความรู้อะไรที่จ าเป็นต่อสถาบันการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็น
งานที่ท้าทายและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกัณฑ์ธิมา นิลทองค า (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะการจัดการศึกษา
ในรูปแบบโครงการภาคพิเศษ มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง 
เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มีคณะท างานเป็นชุดคณะ
กรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ 
นักศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา เป็นปัจจัยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดและ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นปัจจัยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดและส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสอดคล้องกับอรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลของนโยบายปฏิรูป
การศึกษามหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จากผลการศึกษาพบว่า นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็น
ผลจากการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐต้อง
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีอิสระในการ
ด าเนินงานและมีเสรีภาพทางวิชาการแต่อยู่ภายใต้การควบคุมติดตามของสภามหาวิทยาลัย ส่วน
กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันบ้าง
ตามภูมิหลังและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย ส่วนผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจากเจตนา
การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเชิงรุกและไม่
แทรกแซงการปฏิบัติงาน และมีการใช้ทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และการเสาะหากองทุนสนับสนุน
มีเอกภาพขององค์กร เป็นเงื่อนไขส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล และสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานวิชาการและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและสอดคล้องกับสุเมธ แสง
นาทร (2547) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้จากการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่างใน 10 ด้าน คือ ทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย การบริหารจัดการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร 
การวิจัยของบัณฑิตศึกษา การบริหารทางวิชาการ หลักสูตรนานาชาติ งานศิลปวัฒนธรรม การประกับ
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คุณภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่ากลยุทธ์แต่ละด้านมีกลวิธีดังต่อไปนี้ (1) ด้านนโยบาย 
บัณฑิตวิทยาลัยต้องร่วมมือกันเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการของ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง       (2) ด้านบริหารจัดการต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร แหล่งข้อมูลทางวิชาการและ
แหล่งฝึกประสบการณ์ (3) ด้านหลักสูตรต้องพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาร่วมกัน (4) ด้านพัฒนา
บุคลากรต้องสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาปริญญาเอกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณาจารย์ในกลุ่มร่วมกัน (5) 
ด้านการวิจัยของบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาท าวิทยานิพนธ์เพ่ือสร้างนักวิชาการให้ท้องถิ่น 
(6) ด้านบริการทางวิชาการให้การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบริการงานวิจัย (7) ด้านหลักสูตร
นานาชาติร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นกลุ่มประเทศสี่
แยกอินโดจีน (8) ด้านงานศิลปวัฒนธรรมเน้นการส่งเสริมทุนวิจัยเพ่ืออนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมใน
ภาคเหนือตอนล่าง (9) ด้านการประกันคุณภาพ เน้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาจารย์และการ
ประเมินผลอย่างจริงจัง และ (10) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการสร้างผลงานวิจัยของนิสิต
ปัจจุบันและส าเร็จไปแล้วให้เกิดผลน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง 
 5. แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เห็นควร
ปรับปรุงเพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ 1) นโยบายควรปรับปรุงให้มีความมั่นคงและเสถียรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2) 
สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงสมรรถนะของนักศึกษาให้มีคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ในส่วนนักศึกษาควรมีผู้น าที่มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมเพ่ือการเรียนการสอนทางและมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้างในการเรียนการสอนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 4) ควรเพ่ิมด้านเนื้อหาของหลักสูตรในรัฐประศาสนศาสตร์ต่อสถาบันที่ศึกษาอยู่ 5) 
นักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันให้ท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการในชั้นเรียนในรัฐ
ประศาสนศาสตร์    6) สถาบันควรให้ความมั่นใจต่อนักศึกษาว่าสถาบันให้ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ครอบคลุมทุกด้าน 7) สถาบันควรเพ่ิมหรือจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันของรัฐประศาสนศาสตร์ 8) สถาบันควรสร้างพฤติกรรมคือการน าเอา
แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ต่อนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 9) 
สถาบันควรมีการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดีด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปพร้อม
กันทั้งสถาบัน และนักศึกษา 10) สถาบันควรมีการจัดจ านวนเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการเรียน
การสอนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 11) สถาบันควรปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลและ
ระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น และ 12) สถาบันที่ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นสถาบันที่บ่งบอกความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ที่แท้จริง 
 สรุปในภาพรวมมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างทุกสถาบันควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถแสดงความคิดเห็นของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ทั้งในแวดวง
วิชาการสาขาเดียวกันและสาขาวิชาอ่ืน ตลอดจนชุมชนทั่วไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีโครงการต ารารัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการศึกษา
ในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมต่าง ๆ  
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  จากการที่กล่าวมานี้แม้ว่าการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลในแต่ละขั้นตอนจะขึ้นอยู่หลายปัจจัย แต่ถ้าพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนเดี่ยวกับปัจจัยการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่มีผลต่อนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ภาพรวม พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อสัมฤทธิผลการน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 5 ปัจจัยแรก คือ 
 1. การสร้างความสามารถทางปัญญาหมายถึง นักศึกษามีความสามารถจากการเรียนรู้ทาง
ปัญญาของรัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้เพ่ิมขีดความสามารถจาก
การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง นโยบายในด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของ
สถาบันมีความชัดเจน และนโยบายแผนการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษา 
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารหมายถึง ผู้น ามีการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเรียนการสอน มีการ
สร้างและสานวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอน และมีการคิดและเข้าใจเชิงระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4. อาคารสถานที่และความปลอดภัยหมายถึง ความปลอดภัยที่สถาบันมีการควบคุมดูแล
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยสูง รวมถึงได้รับบรรยากาศ
ที่ดีของห้องเรียน อาทิ ความสะอาดความร่มรื่น ความสวยงามความปลอดภัย และความสะดวกเป็น
อย่างสูง 
 5. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่หมายถึง นักศึกษาได้รับการพัฒนาเรียนรู้สิ่ง
ใหม่จากสถาบันอย่างต่อเนื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งสถาบัน
และนักศึกษาตามกรอบแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งมั่นสู่ 
 สรุปได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ได้ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัตินั้นตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 16 ตัว ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบายสมรรถนะขององค์กรภาวะผู้น าของผู้บริหารทัศนคติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนทรัพยากรการสร้างความสามารถทางปัญญาการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่การบริหารจัดการให้เป็นคน
เก่งบุคลากรและการบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย ภาพลักษณ์และกระบวนการ
ให้บริการจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคจังหวัดกลางตอนล่าง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในน านโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ตามแนวทางการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดอยู่
ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ด้านนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ปฏิบัติ โดยต้องก าหนดให้เป็นนโยบายที่ชัดเจน และมีแนวทางในการน านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ 
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  
                   1.2 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญอย่างมากต่อปัจจัยการจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็น
ระบบ และการเรียนรู้ระดับบุคคล อาทิ จะต้องมีการวิเคราะห์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นการ
เรียน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงสถาบันแล้วจึงน าความรู้เหล่านั้นมาจัดการอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 1.3 ผู้บริหารควรมีการพัฒนาองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัยให้ครอบคลุมทุกปัจจัย
เพ่ือให้ได้ความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ครอบคลุมรวมขององค์กร แต่การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติในแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันตามผลการวิจัย ซึ่งดูจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.005 ถึง 1.000 โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ขององค์ประกอบ ซึ่งแสดงถึงความแตกต่าง ของการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว กับความจ าเป็นของ
องค์ประกอบดังกล่าวในอนาคต 
 1.4 ผู้บริหารระดับสูงควรมีการพัฒนาการศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
โดยสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท จัดให้มีสถาบันอาชีวศึกษาที่สามารถค้นหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพ้ืนที่ พัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร การศึกษา และเตรียมความพร้อม เพ่ือ
รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 2. ด้านการพัฒนา 
  2.1 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ควรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติโดยมีการ
สอดแทรกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสอดคล้องกันอีกทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาชุมชนสังคม 
  2.2 สร้างทัศนคติและความตระหนักสถานการณ์ประชาคมโลกแก่นักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือร่วมรับผิดชอบสังคมเพราะสังคมที่ดีมีความสุขย่อมท าให้คนที่อยู่ในสังคมมี
ความสุขเช่นกัน 
  2.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ในด้าน
การศึกษาของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างชัดเจนมีความช านาญเป็นมืออาชีพซึ่งท าได้โดยการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
  2.4 ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมมีลักษณะเป็นกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือได้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างสถาบันและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างน าเสนอความคิดเห็นได้อย่างมี
เหตุผล 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
วไล

ยอ
ลง
กร
ณ์ 
ในพ

ระ
บร
มร
าช
ูปถั

มภ
์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

219 

  2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์คิดค้นกิจกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์ขึ้นเองอีกทั้งสนับสนุนความส าเร็จของกิจกรรมที่มีคุณค่าด้วยการให้รางวัลหรือการ
ประกาศยกย่องชมเชย 
  2.6 เรียนรู้พฤติกรรมนักศึกษายุคใหม่ Gen-Z เพ่ือท าความเข้าใจและปรับงานของ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่
ต่อไป  
  2.7 ปรับระบบการบริหารจัดการนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือให้มีการด าเนินงานสู่
มาตรฐานสากล 
  2.8 ควรส ารวจความต้องการบริการและสวัสดิการใหม่ๆที่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ต้องการเพื่อให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 ควรมีการวางแผนเพ่ือเป็นกระบวนการตัดสินใจล่วงหน้าที่มีความเป็นระบบและ
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จตามจุดมุ่งหมายในการวาง 
  3.2 ควรมีการประเมินและติดตามผลตนเองจากแผนที่ได้วางไว้   
  3.3 ควรมีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
  3.4 ควรมีการใช้ข้อมูลนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เ พ่ิม จ าแนกตามพ้ืนที่ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เป็นต้น  
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วย

การน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ท าการศึกษากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 375 คน ด้วยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 13,101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 39 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีลิเคิร์ท โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.896 ตามวิธีของครอนบาค 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนที และค่าคะแนนเอฟ 
  ผลการวิจัยโดยสรุปมี ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.67, 
S.D. = 0.862) 
 2. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักศึกษาที่มีเพศ คณะที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อ
สัปดาห์ต่างกัน พบว่า มีผลคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ABSTRACT 
This study is the survey research which has two purposes 1) to measure the 

level of Self-Directed learning Characteristics scale of Student at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage and 2 ) to compare the Self-Directed 
learning Characteristics scale of the student classified by Personal factors. The 
population for this study consisted of 13,101 from the Students at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage. The sample was composed of 3 7 5 
students drawn from the above population using the stratified sampling technique. 
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The instrument employed in the data collection was Self-Directed learning 
Characteristics scale, a Likert type with five point scales. The total items in SDLS were 
39 items and had the Conbrach’s alpha-coefficient was 0.896. The statistics utilized 
in the data analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test . 
  The finding were as follows : 
  1. The Self Directed Learning Characteristics of Student at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University Under the Royal Patronage as a whole was in the high level 
( X =3.67, S.D. = 0.862).    
  2. For testing the hypotheses  found that : When the comparisons were made 
in gender, faculty, Grade Point  Average and time for learning variables, they were 
showed that no significant differences in the Self Directed Learning Characteristics 
among these variables.  
    
ค าส าคัญ  

คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือเป็นกระบวนการที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บุคคลเกิด
ความรู้ ทักษะ ค่านิยมและพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งการศึกษายังถือเป็นตัวเร่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชีพ คุณธรรม รวมถึงการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต ดังนั้น การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องท าให้ผู้เรียนสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้เรียน
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์  
(อมรรักษ์  สวนชูผล, 2554) ทั้ งนี้  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยนั้น นับว่ามี
ความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ เป็นพลังมันสมองของชาติที่จะ
ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัญหาวิกฤตหลายประการที่
ประเทศก าลังเผชิญอยู่ทั้ งการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลกรวมถึงภาวะวิกฤตที่ เกี่ยวพันกับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยทางตรงและทางอ้อม สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤต
ของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนให้มีปัญญา มีความคิด ความรู้ ทักษะ เป็นบุคคลที่พึง
เรียนรู้ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสังคมการเรียนรู้หรือสังคมวิชาการ มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ มีความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมไทย 
และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ (สุธรรม อารีกุลม, 
2543)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีหนึ่งในภาระหน้าที่ของการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ว่า มหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ใน
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ โดย
หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มีความ
ยั่งยืน  คงทน  และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้
อย่างแท้จริง  โบริช (Borich, 1992) ได้อธิบายว่า วิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้นเป็นวิธีที่สามารถ
น ามาใช้เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์เนื้อหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง ความสามารถในการการจัดการ 
และวางเป้าหมายทางการเรียนของตนเองส่งผลให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นและเกิดเป็นพฤติกรรมที่สังคมให้การ
ยอมรับ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีนักวิชาการด้านการศึกษาของไทยหลายท่านได้ให้ความสนใจและ
ท าการศึกษาวิจัยไว้อย่างเป็นระบบ  อาทิเช่น สมคิด  อิสระวัฒน์ (2538), คณาพร  คมสัน (2540), 
สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ (2541), วิภาภรณ์  บุญทา, ประนอม โอทกานนท์ และสุชาดา  รัชชุกุล (2542), 
วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545), สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2546)  และพจนา ทรัพย์สมาน (2549) โดยสามารถ
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล โดยการริเริ่มด้วย
ตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์และก าหนดความต้องการ ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน การวางแผน
การเรียน การเลือกหาแหล่งข้อมูล การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน รวมถึงการประเมินผล
การเรียนที่จะน าผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและยาวนานกว่าผู้เรียนที่รอรับค าสอน
อย่างเดียว โดยอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ  
เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนสามารถด ารงอยู่ในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  โดยจากการวิจัยของ สมคิด  อิสระวัฒน์ (2542) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ลักษณะการอบรมและ
เลี้ยงดูของเด็กไทยซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองมาจาก 2 ปัจจัย  คือ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และการจัดระบบการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  โดย รุ่ง  แก้วแดง (2542) ได้กล่าวไว้ในประเด็นของการจัดระบบการเรียน
การสอนอย่างน่าสนใจว่า การน ากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้ใน
ปัจจุบันยังประสบปัญหาอยู่หลายด้านซึ่งการเรียนที่ผู้เรียนยังขาดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองนับเป็นปัญหาที่ส าคัญ อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนแบบเดิม  ท าให้
นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์  ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาและขาดทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิจัย เรื่อง คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับและเปรียบ เทียบคุณลักษณะการ เรียนรู้ด้วยการน าตน เอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  และมุ่งหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยยังสามารถเป็นข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนและมหาวิทยาลัย
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
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คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงขึ้นซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างยั่ งยืนต่อไป    
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมากน้อยเพียงใด และแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  หมายถึง ลักษณะหรือการแสดงออกเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้าและเสาะแสวงหาความรู้ของบุคคล โดยบุคคลนั้นมีความคิดริเริ่มด้วย
ตนเอง มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งจะต้องมีการวาง
แผนการเรียน มีการเลือกแหล่งข้อมูล เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับนิสัยในการเรียนรู้
ของตนเองและมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนของตน   โดยแยก
ออกเป็น 5  ด้าน คือ 1) ด้านความรักและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่  2) ด้านความสามารถในการเลือก
ทักษะการเรียนรู้  3) ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4) ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมี
ขั้นตอนเพื่อไปสู่เป้าหมาย และ 5) ด้านการมีวินัย ความคิดริเริ่มและความอดทนในการเรียนรู้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวนทั้งสิ้น 13,101 คน (ที่มา: 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556)  โดยใช้วิธีการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเดรจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  375  คน จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามหลักตามรายคณะ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของสุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2546) ซึ่งเป็นแบบวัดที่พัฒนาขึ้นตามหลักระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนตอบแบบสอบถามด้วยเทคนิค 
เดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ แล้วจึงน าองค์ประกอบที่ได้ไป
พัฒนาเป็นแบบวัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยยึดหลักการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ 3 ประการ 
ได้แก่   1) ค่าความเที่ยงตรง (Validity) 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และ 3) ความสามารถใน
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การจ าแนก (Discrimination Power) เพ่ือให้ได้แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน
สภาพบริบทสังคมไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ คณะที่ศึกษา  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)   
และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
   ตอนที่ 2  เป็นแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยมีลักษณะเป็น
แบบวัดประเภทมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ซ่ึงแบบวัด
ฉบับนี้มีข้อค าถามเชิงนิเสธ จ านวน 13 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 8, 11, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 34 
และ 36  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตรงกันข้ามกับข้อค าถามเชิงนิมาน   
  ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดย
การน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน เพื่อน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ 
แอลฟ่า ของ Cronbach พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.896 จากนั้นจึงได้ท าน าใช้จริง
กลับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ช่วยอีก 5 คน เป็นผู้แจกแบบวัดและเก็บรวบรวมกลับคืนด้วย
ตนเอง 

การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  3. เปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาตามตัวแปรอิสระ โดยใช้ 
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)   
   
ผลการวิจัย   
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมและ รายข้อค าถามพบว่า นักศึกษา
มีระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D. = 0.862)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  นักศึกษามีระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองด้านความรัก
และต้องการเรียนรู้สิ่ งใหม่ อยู่ใน  ระดับมาก ( X =3.81, S.D. = 0.847) รองลงมา ด้านความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีขั้นตอนเพ่ือไปสู่เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( X =3.69, S.D. = 0.906)  
ด้านการมีวินัย ความคิดริเริ่มและความอดทดในการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D. = 
0.849) ด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X =3.63, S.D. = 0.856) 
และด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก ( X =3.59, S.D. = 0.854) 
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   2.  จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนักศึกษา 
      2.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน    ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรัก
และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่  มีระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  .05    ส่วนด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้ ด้านการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีข้ันตอนเพ่ือไปสู่เป้าหมาย และด้านการมี
วินัย ความคิดริเริ่มและความอดทนในการเรียนรู้ มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่
แตกต่างกัน  
      2.2 นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 ส่วนรายด้านพบว่า  ด้านความรักและต้องการเรียนรู้
สิ่งใหม่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ส่วนด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ด้านความ
รับผิดชอบต่อ การเรียนรู้และมีข้ันตอนเพ่ือไปสู่เป้าหมาย และด้านการมีวินัย ความคิดริเริ่มและความ
อดทนในการเรียนรู้ มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่แตกต่างกัน 

     2.3 นักศึกษาที่เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 3 ส่วน รายด้านพบว่า ด้าน
ความรักและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่  มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้  และด้านการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีขั้นตอนเพ่ือไปสู่เป้าหมาย และด้านการมีวินัย 
ความคิดริเริ่มและความอดทดในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่แตกต่างกัน 
      2.4 นักศึกษาที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ต่างกัน มีคุณลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 4 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า นักศึกษาที่ใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ต่างกันมีระดับคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ด้านความรักและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้ ด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีขั้นตอนเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 
และด้านการมีวินัย ความคิดริเริ่มและความอดทนในการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
 
อภิปรายผล 

1. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมและรายด้านนั้น  พบว่านักศึกษามีการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D. = 0.862) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ใช้หลั กการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered)โดยใช้กิจกรรมน าการจัดการจัดการเรียนการสอน เช่น 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การพัฒนาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจ
ศึกษาร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  จึงส่งผลให้นักศึกษาต้องรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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(Self-Study) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ อักษร (2540)  ที่
ท าการศึกษา เรื่อง ลักษณะการเรียนรู้โดยการน าตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า นิสิตมีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ (2540)  ที่ท าการศึกษา เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  อยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสงี่ยมจิตร เรืองมณี
ชัชวาล (2543) ที่ท าการศึกษา เรื่อง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาผู้ใหญ่สาย
สามัญ วิธีเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามี
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมาก   

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตัว เพื่อเป็นการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยทั้ง 4 ข้อ ดังนี้ 

     2.1 นักศึกษาที่มี เพศต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวม            
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น เป็นเรื่องกระบวนการ
เรียนรู้ที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนการเรียน มีการเลือกวิธีการ
เรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ลักษณะเด่น
เฉพาะเพศ เช่น พละก าลังหรือความอ่อนโยน ดังนั้นไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงก็มีศักยภาพที่จะเป็น
ผู้ด าเนินการเรียนรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ด้วยตัวเองเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร       
สุทองหล่อ (2542) ที่ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ ตั้งศรีไพร (2542) ที่ท าการศึกษา   
เรื่อง วิธีการรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิธีการเรียนทางไกลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศของนักศึกษาไม่มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยวิธีการ
เรียนรู้แต่ละวิธีการต่างกัน   

     2.2 นักศึกษาที่เรียนต่างคณะกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มุ่งเน้นการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered) โดยได้มีการมอบให้เป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนแก่ทุกคณะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริรัตน์  สัมพันธ์ยุทธ (2540)  ที่
ท าการศึกษา เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า อายุ  สาขาวิชา  และผลการศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
ไม่พบว่ามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

      2.3 นักศึกษาที่เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การได้มาของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นั้น มาจาก
วัดและประเมินผลที่อาจารย์แต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด ซึ่งตามหลักการของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ผู้เรียนควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่เริ่ม
วินิจฉัยความสนใจและความต้องการจนถึงการวัดและประเมินผล ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่
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ต่างกัน จึงไม่มีผลคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาดังที่ปรากฏ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสงี่ยมจิตร เรืองมณีชัชวาล (2543) ที่ท าการศึกษา เรื่อง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนั กศึกษาผู้ ใหญ่ สายสามัญ  วิธี เรียนทางไกล ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ และผลการศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ (2540) ที่ท าการศึกษา 
เรื่ อ ง  ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร น า ต น เอ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใน ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไก ล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า อายุ สาขาวิชา และผลการศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
ไม่พบว่ามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

     2.4 นักศึกษาที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ต่างกัน มีคุณลักษณะการ
เรียนรู้ด้วย การน าตนเองโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น
เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีมากน้อยต่างกันไป ประกอบกับปัจจุบันนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศผ่านระบบ Internet และ Website เช่น Google, 
Wikipedia, Youtube  ที่ส่งผลให้การเรียนรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความสะดวก  ง่าย  ตรงต่อความ
ต้องการ และย่นย่อเวลาลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน  ซึ่งในแง่ของการใช้เวลานี้   ทัฟ (Tough, 1979) 
แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ใน
ขั้นตอนที่ 8 ว่า “การหาเวลาส าหรับการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการลดเวลาหรือจัดเวลาให้
เหมาะสมกับการท างาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผ่อน โดยอาจขอร้องไม่ให้บุคคลอ่ืนมา
รบกวนในเวลาที่ก าลังศึกษา หรือขอร้องให้ผู้อ่ืนมาท างานแทนเป็นครั้งคราว” ดังนั้น การใช้เวลาจึง
ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล จึงท าให้ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองตามผลการวิจัยที่ปรากฏ 

 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
        1.1 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านความรักและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ พบว่า ข้อที่มีผลการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้อยที่สุดคือ นักศึกษาคิดว่าตนเองไม่เคยท าอะไรผิดพลาด โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
ตัวเองที่ถูกต้อง เช่น การจัดโครงการปรับทัศนคติเก่ียวกับตัวเองตามหลักความเป็นจริง 
       1.2 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านความสามารถในการเลือกทักษะการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มี
ผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้อยที่สุดคือ นักศึกษาไม่ชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ     
โดยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
นักศึกษาในทุกรายวิชาให้มากขึ้น เช่น การคิดคะแนนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
นักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ  
      1.3  คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พบว่า ข้อที่มีผลการเรียนรู้
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ด้วยการน าตนเองน้อยที่สุดคือ นักศึกษาคิดว่าในการเรียนภาคปฏิบัตินั้น ไม่จ าเป็นต้องอาศัย           
การ วิเคราะห์และจินตนาการ โดยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ควรควบคู่กับการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการวิเคราะห์และจิตนาการของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  ข้อดี  ข้อที่
ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามหลักวิชาการหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 
      1.4 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และมีขั้นตอนเพ่ือไปสู่
เป้าหมาย พบว่า ข้อที่มีผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้อยที่สุดคือ นักศึกษาไม่ทราบถึงขั้นตอนการ
เรียนรู้ที่จะน าไปสู่จุดหมาย โดยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแก่นักศึกษา เช่น การจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ท าหน้าที่แนะน าและช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแก่นักศึกษาโดยเฉพาะ 
      1.5 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการมีวินัย ความคิดริเริ่ม  และความอดทนในการเรียนรู้  
พบว่า ข้อที่มีผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้อยที่สุดคือ นักศึกษาขาดความสามารถในการน าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะหรือ
ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การจัดประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาได้มี
โอกาสน าความรู้ไปพัฒนาหน่วยงาน  องค์กร หรือชุมชนต่างๆ 
  2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
      2.1 ควรมีการวิจัยคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของอาจารย์มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
       2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษากับ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่........... 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่
.........ฉบับที่..........ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ).....................................................................             
เลขที่.............................ถนน.................................................ต าบล……...................................................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................                         
โทรศัพท์........................E-mail.............................................................................................................. 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร       
     (............................................) 

 
 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 13180 หรือ ซื้อด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 Fax.02-529-1638, 02-529-4046  
ต่อ 406  E-mail: grad@vru.ac.th 
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วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความท่ีเผยแพร่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานที่ท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

การจัดส่งต้นฉบับ   จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 
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                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

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

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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.................................................................................... ............................................................................

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

.............................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 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  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 

0.6 นิ้ว 
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ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
เอกสารวิชาการ                            
กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 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. 

 
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
          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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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 
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จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

เผยแพร่วารสาร 

ผ่าน 

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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