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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ กลุมตัวอยางในการศึกษามี 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู
กรรมการสถานศึกษา และชุมชนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ ประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จํานวน 316 คน 2) กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
3) โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 แหง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากวิธีวิจัยเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบสังเกตการณพหุกรณีศึกษา ประชุมสนทนากลุม การประชุมเชิงวิชาการอิงผูเชี่ยวชาญ สอบถาม
ความคิดเห็นในวงกวาง และประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ คือ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมโดยมี 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันรวมพลัง 2) ข้ันรวมวางแผน 3) ข้ันปฏิบัติการ
4) ข้ันประเมินผล 5) ข้ันรับผลจากการกระทํา โดยใชแผนแมบทของชุมชนกํากับในดานวิชาการ
งบประมาณ บริหารบุคลากรและบริหารทั่วไป

ABSTRACT
The purposes of this research were to study and to propose a management

model for basic education school based on the sufficient economy philosophy relevant to
national education policy.
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The sample was divided into 3 groups including 316 Administrators, teachers and
the school board under the Primary Educational Service Area Office in 8 upper north
provinces, 5 experts in education and 4 schools selected from the philosophy of
sufficiency economy of the Ministry of Education project. The data were collected by using
questionnaires, in-depth interviews with experts and focus group discussion. Data were
analyzed.

The results were as follows: The school administration would take the principle
of administration used in the management of schools. It should be stressed in four aspects
of educational administration, budget, personnel administration and general administration
in accordance with the philosophy of sufficiency economy consisting of the principle of
modesty, the validity, and the principle of immunity. According to knowledge and moral
conditions, the community master plan was taken into account, based on the context of
each school. In addition, cooperation of all sectors of the community for the management
of schools was required to achieve the national education policy.

ความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ การใหการศึกษา

สงเสริมการจัดการศึกษาซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดอยูกระจัดกระจายทั้งในเมืองและชนบท เปนระดับ
การศึกษาที่มีปญหามากที่สุดจากการประเมินในชวงป 2544-2548 ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. แสดงใหเห็นวาโรงเรียนในสังกัดดังกลาว
เพียงรอยละ 10 เทานั้นที่สามารถสอนใหนักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนพลเมืองในสังคมแหงการเรียนรู
(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2550) จึงไดตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริใหเกิดข้ึนอยางกวางทั่วถึง โดยการสนับสนุนในสังกัดที่มีความพรอม
ระดับหนึ่งไดลงมือปฏิบัติ การปลูกฝงใหกับนักเรียนและเปนตัวอยางแกสังคมในชุมชนทองถ่ินไดจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสภาพการณสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมที่สวนทางกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหการ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่งเพราะหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนวัฒนธรรมที่ทวนกระแสที่มีอุดมการณ  โลกทัศน  คานิยม  และเปาหมายที่แตกตาง
ออกไปจากคานิยมบริโภคนิยมที่เกิดข้ึนในสังคมขนาดนี้  ในปจจุบันยังไมเปนการแนชัดวาการจะ
พัฒนานักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาใหมีมาตรฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรบริหารอยางไร  มีทิศทางใดที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไดดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยูรอด  อยูอยางมีความสุข  เกิดประโยชนสุขอยาง
ยั่งยืนในกระแสวัฒนธรรมและโครงสรางสังคมยุคใหมได
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จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน  ประกอบกับกับปจจุบันยังไมปรากฏวา
มีการวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่เก่ียวของกับรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพปจจุบันการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในสถานศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนบนเปนอยางไร

2. รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติควรเปนอยางไร

3. รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลองและความเปนประโยชนในการนําไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาหารูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดย
มีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้

1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในสถานศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนบน

2. เพ่ือนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชน
ของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ือง รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mix-Methods
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมข้ัีนตอนการวิจัยและ การดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในเขตภาคเหนือตอนบนและ
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จัดทํารางรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

1.1 วิธีวิจัยเอกสาร การวิจัยในข้ันนี้ เปนการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยศึกษาหลักการแนวคิดและสาระที่เก่ียวกับวิเคราะหระบบหนาที่ และภาระกิจการบริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งรายงานผลการวิจัยที่เก่ียวของ โดย
การวิเคราะหเอกสารแลวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยทําการรวบรวมเอกสารขอมูลที่เก่ียวของ
จากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหอสมุดแหงชาติ ฐานขอมูลทางอินเทอรเนต และหนวยงานที่เก่ียวของแลว
ทําการศึกษาสังเคราะห สรุปประเด็น และบันทึกขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางข้ึน

1.2 วิธีวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยทําการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
เก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดยใชแบบสอบถาม

1.3 วิธีวิจัยโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับการการบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน

1.4 วิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา เปนการศึกษาหลายรูปแบบโดยการศึกษาเอกงาน/
หลักสูตรสถานศึกษา การสังเกตการณดําเนินงานในสถานศึกษา การสัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด คือสถานศึกษาขาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ ขนาดใหญพิเศษ ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวนทั้งสิ้น 4 แหง

ข้ันตอนที่ 2 นําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

2.1 วิธีวิจัยโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเพ่ือหาฉันทามติของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

2.2 วิธีวิจัยโดยการประชุมเชิงวิชาการอิงผูเชี่ยวชาญ (The Connoisseurship
Model) เ พ่ือยืนยันหรือรับรอง รางของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปน
ประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

3.1 วิธีวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็นในวงกวางโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
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3.2 วิธีวิจัยโดยการประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ เก่ียวกับความเหมาะสม ความเปน
ไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

สรุปผลการดําเนินการของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ ไดตามตารางดังนี้

ขั้นตอนการวิจัย วิธีวิจัย/กิจกรรมการวิจัย ผลลัพธการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1: ศึกษาสภาพ
ปจจุบันของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน
และจัดทํารางรูปแบบรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่อดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. วิธีวิจัยเอกสาร
2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
3. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
4. วิธีพหุกรณีศึกษา
5. สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพ
ปจจุบันการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน
2. รางรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ  (คร้ังที่ 1)

ข้ันตอนที่ 2: นําเสนอรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. ประชุมสนทนากลุม (Focus
group discussion) เพ่ือหา
ฉันทามติของรูปแบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ
2. ประชุมอิงผูเชี่ยวชาญ (The
Connoisseurship Model)
เพ่ือยืนยันหรือ รับรองรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. รางรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ  (คร้ังที่ 2)

2. ลักษณะรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม ความเปนไปได
ความสอดคลอง  และเปน
ประโยชนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดบั
ประถมศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาชาติ
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีวิจัย/กิจกรรมการวิจัย ผลลัพธการวิจัย
3. สรุปผลและนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาชาติ

ข้ันตอนที่ 3: ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความ
เปนไปได  ความสอดคลอง
และความเปนประโยชนของ
รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
พัฒนาข้ึน

1. สอบถามความคิดเห็นในวงกวางโดยใช
แบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสม  ความ
เปนไปได  ความสอดคลองและความเปน
ประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
2. ประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ เก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเปน ไปได ความสอดคลองและ
ความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
3. สรุปผลและนําเสนอผลการตรวจสอบ

1. ไดผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความสอดคลอง
และความเปนประโยชนของ
รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
พัฒนาข้ึน

2. รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
สมบูรณ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดยมีรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติดังนี้
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รูปแบบบรหิารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

จากรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ พบวา มี 4 ดานสรุปไดดังนี้

1. ดานความพอประมาณในการบริหารวิชาการ ควรใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตร
ประเมินผลการเรียนไดอยางพอเหมาะ พอดี ตามกฎเกณฑของกระทรวง รวมทั้งมีสวนรวมกับชุมชนโดย
เพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ินมีการปรับกระบวนทัศน ในดานวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา ดานความมีเหตุผล
ควรคํานึงถึงปญหาความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา และเรียนรูจากรากเหงาของชุมชนโดยใชแผน
แมบทของชุมชน ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง มีเหตุผลทุกกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ ไมถูกครอบงําจาก

การบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ประกอบดวย
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารบุคลากร
4. การบริหารท่ัวไป

การบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติดังน้ี
1. การบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูพัฒนาการสอนอย าง
ย่ังยืน
3. นักเรียนมีคุณธรรมนําความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุมกัน
4. มีความรอบรู มีความรู
5. มีคุณธรรม

เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช

ผลปอนกลับ

การนํารูปแบบไปใช

Input Process Output

วัตถุประสงคของรูปแบบ
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการอยางย่ังยืน
3. เพื่อใหเกิดการบริหาร
สถานศึกษาแบบพึ่งพาตนเอง
และเก้ือชุมชน

1. ข้ันรวมพลัง
1.1 ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพื่อเขาใจปญหา
1.2 รวมวิเคราะหเพื่อเขาถึงปญหา
1.3 สรุปแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนา

ตอไป
1.4 สรางเครือขายการดําเนินงาน

2. ข้ันรวมวางแผน
2.1 รวมประชุมวางแผน
2.2 รวมคิดรวมตัดสินใจ
2.3 รวมเสนอความคิดเห็น

3. ข้ันปฏิบัติการ
3.1 การจัดการ
3.2.ขั้นนํา
3.3 สรางแรงจูงใจ
3.4. ขั้นควบคุม

4. ข้ันประเมินผล
4.1 วางแผนการประเมิน
4.2 ดําเนินการประเมิน
4.3 ทบทวนการประเมิน

5. ข้ันรับผลจากกระทํา
5.1 รวมรับประโยชนท้ังทางลบและ

ทางบวก
5.2.รวมแสดงความยินดี
5.3 ยกยองเชิดชูเกียรติ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

8

สังคม  สวนดานการมีภูมิคุมกัน สถานศึกษาควรนําเนื้อหาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระมาปฏิบัติตาม
วุฒิภาวะของผูเรียน  ดานเงื่อนไขความรูควรเนนการพ่ึงพาตนเอง และความเข็มแข็งของสถานศึกษา  และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรมนั้นผูมสีวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับรูผล
ของการกระทํา และรวมชื่นชมยินดี นอกจากนั้นควรแกไขสวนที่บกพรอง ผิดพลาดของการบริหาร
ทางดานวิชาการ ดวย คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ และใชสติปญญา
ในการดําเนินงานสรางระบบสรางกรอบ เกณฑ ตัวชี้วัด ในการบริหารวิชาการ ตามหลักคุณธรรมสายกลาง
โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

2. ดานความพอประมาณในการบริหารงบประมาณ  สถานศึกษาควรบริหารงบประมาณ
ดวยกระบวนการที่พอดี  มีความเรียบงาย  คํานึงถึงความจําเปนและมีความรวมมือจากชุมชน  โดยระดม
งบประมาณ  ดวยการสรางเครือขายจากทุกภาคสวน  ใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดดวยตัวเอง
เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  สําหรับดานความมีเหตุผลนั้นควรรูความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา
รูปญหาจากชุมชนและรูถึงการปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน  รวมทั้งสามารถวิเคราะหการใช
งบประมาณอยางรอบดาน เนนการใชฐานขอมูลความรูจากผลการวิจัยในชุมชน  และใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม  เนนบริหารแบบโปรงใสตรวจสอบได  และมีหลักฐานถูกตอง  ชัดเจน  สวนดานการมี
ภูมิคุมกันนั้นสถานศึกษาควรมีการระดมทุนจากทุกภาคสวน โดยมุงเนนการสรางเครือขาย เกิดการใช
ทรัพยากรรวมกัน และแสดงเจตจํานงที่ชัดเจนวาใหเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระแหงชาติ พรอมทั้งมีการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณจากชุมชน  ดานเงื่อนไขความรู  ควรทําใหเกิดความเชื่อมโยงในการจัดการ
งบประมาณตามหลักของความพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุมกันมีการประหยัด  เกิดประสิทธิผลตาม
จุดมุงหมาย  และดานเงื่อนไขคุณธรรมทุกข้ันตอนกระบวนการของการบริหารงบประมาณจะตองประกอบ
ไปดวยคุณธรรม  มีความซื่อสัตย สุจริต มีความอดทน  อดกลั้นตามเงื่อนไข ความพอประมาณ มีเหตุมีผล
มีภูมิคุมกันใชหลักธรรมของศาสนาที่นับถือกํากับ มีรูปแบบ เนื้อหา กระบวนการทางการบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน  เปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติได

3. ดานความพอประมาณในการบริหารบุคลากร นั้นผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตนแบบที่
ดีในดานความพอดี พอเหมาะในการดํารงชีวิต รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมีการดํารงชีวิตดวย
ความพอดี พอเหมาะ ไมฟุมเฟอย โดยไมเนนการจัดทําเอกสาร แตเนนการเปนครูมืออาชีพและวิจัยในชั้น
เรียน  นอกจากนั้นทั้งผูบริหารและครูควรทําหนาที่ในการเปนตนแบบความพอประมาณใหกับนักเรียน
โดยตองทําอยางจริงจัง จริงใจ จนติดเปนนิสัยตลอดชีวิต ดานความมีเหตุผลนั้นควรใชหลักธรรมาภิบาลใน
การสงเสริม  สนับสนุน ใหขวัญกําลังใจของบุคลากรตางๆ เนนการอยูรวมกันอยางมีความสุขใชหลักการ
วิเคราะหผลกระทบดานตางๆมาประกอบ  เพ่ือตัดสินใจในการบริหารบุคลากร ประกอบกับความคิดเห็น
ในภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา สําหรับการมีภูมิคุมกันควรบริหารสถานศึกษาโดย
เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย มีแผนที่จะรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน
ในองคกร พรอมทั้งควรคัดสรรบุคลาการจากชุมชนโดยไมเนนจากการทําเอกสาร หากแตเนนจาก การเปน
ครูมืออาชีพที่เนนการใชสื่อและนวัตกรรมรอบดาน และมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับดานเงื่อนไขความรูนั้นควรบริหารบุคลากรโดยใชหลักการมีสวนรวม
อยางรอบดาน รอบคอบในเร่ืองมอบหมายงาน คํานึงถึงความรูความสามารถ ความถนัดของแตละบุคคล
เปนสําคัญ และเงื่อนไขคุณธรรมสอดแทรกความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน  โดยใชความรูรอบดาน
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เสริมสรางพลังคุณธรรมในตน โดยมีความซื่อสัตย อดทน อดกลั้น มีสติในการใชชีวิต  มีการจัดอัตรากําลัง
ครูไดอยางเหมาะสม และมุงเนนการใชบุคลากรในทองถ่ิน

4. ดานความพอประมาณในการบริหารทั่วไป สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงาน
บริหารทั่วไปที่มีเนื้อหาขบวนการขนาดพอเหมาะ พอดีกับองคกรใหมีความเรียบงาย โดยเนน
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน กลาวคือ เนนการกระจายอํานาจการบริหาร
สถานศึกษาสูทุกภาคสวนของชุมชนและสังคม นอกจากนั้นควรเนนการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ความมีเหตุผล ยึดหลักการบริหารทั่วไปตามตัวชี้วัดที่มาจากปญหาความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและชุมชน ที่สําคัญควรปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน โดยใชหลักเกณฑความมีเหตุ
มีผลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองเขามาเปนเกณฑตัดสินในการบริหารทั่วไป เชน เกณฑการมีความสุข
เกณฑการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เปนตน สวนดานการมีภูมิคุมกันนั้นสถานศึกษาควร
มีระบบบริหารทั่วไปที่ใชหลัก รวมพล รวมพลัง รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ  ดําเนินการรวม
ประเมินผลเพ่ือทราบถึงความสําเร็จหรือลมเหลว และชื่นชมยินดีในผลงาน  มีกระบวนการและวิธีการ
การปฏิบัติการประเมินผลจะตองเปนความจริง ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีระบบควบคุมจาก
ชุมชนเปนหลัก สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา สําหรับดานเงื่อนไขความรูนั้นควรคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญภายใตการมีสวนรวมระดมทุนจากชุมชน และมุงเนนการเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยการใช
นวัตกรรมรอบดาน โดยปฏิบัติอยางจริงจัง จนเปนนิสัย และดานเงื่อนไขคุณธรรมนั้นทุกฝายควรตองมี
ความขยัน ซื่อสัตย อดทน หางไกลอบายมุข และปฏิบัติในทางสายกลาง  เนนการใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม รวมทั้งมีความรวดเร็ว ทันสมัย โดยสามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่องดวยความจริงใจ
และจริงจัง

อภิปรายผล
การบริหารวิชาการ จากการศึกษา พบวา ดานความพอประมาณ ควรใหความสําคัญกับ

การจัดทําหลักสูตร ประเมินผลการเรียนไดอยางพอเหมาะพอดีตามกฎเกณฑของกระทรวง รวมทั้งมี
สวนรวมกับชุมชนโดยเพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ิน มีการปรับกระบวนทัศนในดานวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให
คุณคา ดานความมีเหตุผลควรคํานึงถึงปญหาความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา และเรียนรูจาก
รากเหงาของชุมชนโดยใชแผนแมบทของชุมชน สอดคลองกับความคิดเห็นของ สุเนตร โตกะหุต
(2553) ที่ระบุวา การบริหารดานวิชาการจะตองเนน ดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินการโดยบูรณการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น โดยเนน
การปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและการงานอาชีพและเทคโนโลยี สงเสริมใหชุมชน
ภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดหาแหลง การเรียนรู
และสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณอยางประหยัด คุมคา พอประมาณและโปรงใส โดยผูมีสวน
ไดเสียรวมวางแผนและจัดสรร มีการนิเทศ และรายงาน การดําเนินงานอยางเปนระบบ ซึ่งทั้งหลายทั้ง
มวลจะสงผลทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง มีเหตุผลทุกกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ ไมถูกครอบงําจากสังคม

สถานศึกษาควรนําเนื้อหาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระมาปฏิบัติตามวุฒิภาวะของผูเรียน
เนนการพ่ึงพาตนเอง และความเข็มแข็งของสถานศึกษา และมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด
รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับรูผลของการกระทํา และรวมชื่นชมยินดี สอดคลองกับความเห็นของ
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ถวิล สุทธิวรรณจําปา (2553)  ที่กลาววา  โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรมาเปนอยางแรก
เพราะหากหลักสูตรไมดี ไมแนน ไมมั่นคงแข็งแรงแลว ก็จะไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ใหแกผูเรียนได  "ตัวอยางที่ทางเราไดดําเนินการรวมกับชุมชน  และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ
การใหบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษาของเราไดเขามาชวยแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
อันเปนประโยชน  เพ่ือเปนการเพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ินใหมีความทันสมัยและสมบูรณ เหมาะแกการนําไป
ปรับใชตอการเรียนการสอนในหองเรียนแกเด็กๆ ของเรา" เชนเดียวกันกับ Fusarelli  & Scribner (1993)
ที่ระบุวา แบบของการควบคุมดูแลโดยผูบริหารในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ผูบริหาร  ครู
และผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนงานของสถานศึกษา นอกจากนั้นควรแกไขสวนที่บกพรอง
ผิดพลาดของการบริหาร ทางดานวิชาการ ดวย คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน อดกลั้น
เสียสละ และใชสติปญญาในการดําเนินงานสรางระบบสรางกรอบ เกณฑ ตัวชี้วัด ในการบริหารวิชาการ
ตามหลักคุณธรรมสายกลาง โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

ดานบริหารงบประมาณ ผลการศึกษาดานความพอประมาณ พบวา สถานศึกษาควรบริหาร
งบประมาณดวยกระบวนการที่พอดี  มีความเรียบงาย  คํานึงถึงความจําเปนและมีความรวมมือจากชุมชน
โดยระดมงบประมาณ  ดวยการสรางเครือขายจากทุกภาคสวน  ใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณได
ดวยตัวเอง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได นอกจากนั้นควรรูความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา รู
ปญหาจากชุมชนและรู ถึงการปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน  รวมทั้งสามารถวิเคราะหการใช
งบประมาณอยางรอบดาน สอดคลองกับความเห็นของ ยุพิน  มูลสืบ (2553) การบริหารงบประมาณเรา
จะตองรูวาเรามีทรัพยากรจากที่ไหนมาไดบาง ถาหากวาบางเร่ืองเรามีผูปกครองหรือวาชุมชน  มีการจัด
การศึกษาได ตองกระจายอํานาจลงไปสูชุมชน สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน เพราะฉะนั้นตองวาง
เครือขายใหดี (สิริพร  บุญญานันต, 2553)

ดานบริหารบุคลากร ในดานความพอประมาณนั้นผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดีในดาน
ความพอดี พอเหมาะในการดํารงชวีิต รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมีการดํารงชีวิตดวยความพอดี
พอเหมาะ ไมฟุมเฟอย โดยไมเนนการจัดทําเอกสาร  แตเนนการเปนครูมืออาชีพและวิจัยในชั้นเรียน ดาน
บริหารทั่วไป ดานความพอประมาณ  จากการศึกษา พบวา สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป
ที่มีเนื้อหาขบวนการขนาดพอเหมาะ  พอดีกับองคกรใหมีความเรียบงาย โดยเนนความสัมพันธอันดี
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน  กลาวคือ  เนนการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษาสูทุกภาคสวนของ
ชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษาตองพัฒนาสถานศึกษาตามความตองการของชุมชน
ครอบครัว และผูเรียน  เพ่ือมุงสูความสําเร็จที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และประการที่สําคัญ คือ ควร
ปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน โดยใชหลักเกณฑความมีเหตุมีผลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองเขามาเปน
เกณฑตัดสินในการบริหารทั่วไป  เชน เกณฑการมีความสุข เกณฑการประเมินผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม

นอกจากนั้นควรมีระบบบริหารทั่วไปที่ใชหลักรวมพล  รวมพลัง รวมคิด รวมวางแผน รวม
ปฏิบัติ ดําเนินการรวมประเมินผลเพ่ือทราบถึงความสําเร็จหรือลมเหลว และชื่นชมยินดีในผลงาน  มี
กระบวนการและวิธีการการปฏิบัติการประเมินผลจะตองเปนความจริง ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมี
ระบบควบคุมจากชุมชนเปนหลัก  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลาววา  การบริหารทั่วไปนั้น
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เปนการบริหารในแบบที่เรียกวา "องครวม" คือมันจะเก่ียวของกันหมดไมวาจะเปนกฎหมาย ความเชื่อ
วัฒนธรรม ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม มันจะตองเอ้ือแกกันและกัน และสุดทายคือจะตองมีแผนในการนํา
หลักปรัชญาดังกลาวสอนตั้งแตเด็กอยูในครรภมารดา (สุเนตร  โตกะหุต, 2553) โดยจะตองมุงเนนไปที่
บรรดา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนของชุมไดเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติในทุกๆ
กิจกรรมหรือโครงการที่เราไดจัดทําข้ึน (ถวิล  สุทธิวรรณจําปา, 2553) เนื่องจากการมุงเนนการใชบุคลากร
ในทองถ่ินใหเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนทําใหโรงเรียนกับชุมชนมีความใกลชิดกันมาก เพราะวา
โรงเรียนแหงนี้เปนเสมือนบานหลังที่สองของเด็กๆ ดังนั้น บรรดาพอแมผูปกครองจึงมีความเต็มใจที่จะเขา
มาใหการชวยเหลือในดาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพราะทําใหบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียของ
สถานศึกษาไดมีสวนชื่นชมยินดีในความสําเร็จ (ยุพิน  มูลสืบ, 2553) เชนเดียวกับคํากลาวของอดีตรอง
เลขาธิการสภาการศึกษาที่วา “โรงเรียนตองมาคิดวาเราจะใชประโยชนอะไรจากเขาได พอคาแมคา เขาจะ
รูเร่ืองเศรษฐศาสตร  และระบบเศรษฐกิจของแถวชุมชนดี เด็กบางคนจบออกมาอาจจะไปทําอาชีพนี้ คน
พวกนี้เขาจะใหขอมูลทางนี้ไดดี คือตองทําใหเขารูวาเขาสามารถชวยเราได ทางผูปกครองเขาคิดวา
สวนมากเขาก็สงลูกเขามาเรียนคิดวาครูจะชวยไดทุกเร่ือง แตเราตองชวยเขา เพราะเขาสามารถชวยเราได
นะบางทีครูรูหลักการรูอะไรหมด แตไมเคยทําจริงๆอาชีพบางอยาง ผูปกครองจะชวยไดเยอะ เราตอง
พยายามดึงเขาเขามา" (สิริพร  บุญญานันต, 2553)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูริเร่ิมการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยตองมี
ความเชื่อ ความเขาใจเนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติเปนอยางดี เนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษานั้นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสงเสริมและใหการสนับสนุนใหมีการใชรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ นอกจากนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสนใจในข้ันตอนและกระบวนการวิจัย ให
มากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่นําไปใชระหวางโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนที่ไมไดใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และควรทําการศึกษารูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน
เชน กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปนตน
เพ่ือใหทราบวา  มีรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติอยูในระดับใด
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยแบงการ
วิจัยออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการศึกษาสภาพปญหาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง กลุม
ตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการภาคกลาง จํานวน 8 คน โดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage
Sampling) เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก ตอนที่ 2 การสรางและ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน มาสนทนากลุม (Focus
Group) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตอนที่ 3 เปน
การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากโรงเรียน 300
โรงเรียน โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 300 คน ครู 300 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางมาจากการสุม
แบบหลายข้ันตอน

ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเ รียนระดับประถมศึกษา สัง กัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากการสัมภาษณพบวา คุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนที่มีปญหามาก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ การใฝเรียนรู ความอดทนอดกลั้น การมีจิตอาสาหรือการเสียสละเพ่ือสวนรวม
ความกตัญูกตเวที และความซื่อสัตยสุจริต
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2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวย
หลักสูตรแบบกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประเภท
เสริมสรางความสัมพันธ การใชตนแบบทางพฤติกรรม การใชการเสริมแรงทางบวก และการ
ประชาสัมพันธโดยใชบุคคล

3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง ในภาพรวมมีความ
เปนไปไดระดับมาก มีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.29 และ 0.67 ตามลําดับ

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop the model for enhancing

morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education. The
sample was divided into three parts. The first part was the study of the current state
and problems of the morals and ethics of 8 directors and teachers who were
responsible for student activation for promoting morals and ethics in Primary School
under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection
randomized by Multi-Stage Sampling. The research instrument of this study used a
deep interviewing. The second part was building and development of the model for
enhancing morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic
Education Commission by the focus group discussion of 12 experts. The research
instrument used in this study was the principle of research instrument construction.
The third part was the study of the possible of the model for enhancing morals and
ethics in Primary School under the Office of the Basic Education Commission in the
Central Inspection. The sample was 300 schools including 300 directors and 300
teachers randomized by Multi-Stage Sampling.

The results of the study were as follows:
1. The problems of morals and ethics of the students in Primary School

under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection were
the high level comprising discipline, perseverance, responsibility, desire for
knowledge, patience, public consciousness/ generous hospitality, gratitude integrity
and honesty.

2. The model for enhancing morals and ethics in Primary School included a
activity Curriculum, behavioral Domain, joint Programs, observational learning or
behavioral modeling, positive reinforcement and public relations by person.
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3. A verification of the model for enhancing morals and ethics in Primary
School according to the school directors and teachers in Primary School under the
Office of the Basic education Commission in the Central Inspection as a whole was at
a high level. Mean and standard deviation were 4.29 and 0.67 respectively.

คําสําคัญ
การพัฒนารูปแบบ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศไทย
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวมทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชนปญหาการขาดสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว รวมทั้งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2550) ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทยในปจจุบัน นั้นมีปจจัยแหง
เหตุและปญหาเกิดจากการที่เด็กไทยในปจจุบันขาดจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม ไม
คิดทําประโยชนเพ่ือบานเมือง ไรระเบียบวินัย ความซื่อสัตยและเสียสละ และยังติดเกม ตกเปนเหยื่อ
โฆษณา หนีไมพนเร่ืองความรุนแรง เร่ืองเพศ มีแนวโนมติดอบายมุข ยาเสพติด สื่อลามก เลนการพนัน
(ตุลย ณ ราชดําเนิน, 2554) นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาคุณธรรมจริยธรรมเกิดจากสถาบันหลักทาง
สังคมที่มีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝงศีลธรรมใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และอบรมหลอหลอมให
ความรูแกเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งลดลง สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และมีความเขมแข็งในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงศีลธรรมและคานิยมที่ดีงาม
ใหแกลูกหลานเร่ิมเปราะบางลง เนื่องจากวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไปมีลักษณะตางคนตางอยู ตองดิ้นรน
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน สงผลตอความสัมพันธในครอบครัวออนแอลง ปญหาการหยารางเพ่ิมมากข้ึน
และมีครอบครัวมากกวารอยละ 40 ไมมีความสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิต
สมัยใหมมีผลใหความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอย การใชประโยชนจากศาสนสถานซึ่งมี
มากกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศและการประกอบกิจทางศาสนานอยลงอยูในวงแคบและในกลุม
ผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนจากในอดีตที่มีสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและความรูในการดําเนินชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคม ปจจุบันเปนระบบการศึกษาที่มุงเนนหลักวิชา ใหความสําคัญกับใบรับรอง
การศึกษามากกวาความรูที่นํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอนเนนการทองจํามากกวาความเขาใจและ
นําไปปฏิบัติได ไมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต,ิ 2550) เปนผลใหการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจขาดความสมดุลกับการพัฒนา
ทางดานจิตใจ จึงกอใหเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมา (อรอุมา เจริญสุข, 2552) การแกไขพฤติกรรม
ที่ไมดีของเด็ก จะตองแกไขทันทีเมื่อมีพฤติกรรมที่ไมดีเกิดข้ึน ไมควรปลอยใหพฤติกรรมที่ไมดีเกิดซ้ํา
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แลวซ้ําเลา เพราะการเกิดซ้ําจะบมเพาะใหเกิดเปนนิสัยและมีผลตอเด็กไปจนชั่วชีวิต นิสัยเด็กเปลี่ยน
ได โดยที่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเด็กไดในระยะสั้น ๆ (1-3 เดือน) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ควรเร่ิมตั้งแตวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในวัยเรียนเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่มีจิตใจที่สมบูรณ ดังที่
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดใหสัมภาษณไวทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ในรายการเชาขาวขน เมื่อวันที่
14 กันยายน 2553 วา ถาปลูกฝงใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมแลว ความเกงจะตามมาเอง
สังคมตองการคนดี ปญหาตาง ๆ ที่พบในปจจุบันนี้ เกิดจากสังคมมีคนเกงแลวไมมีคุณธรรม คนเกงจึง
กอปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนิสัยเด็กใหเปนคนดี ผูบริหารและครูทั้งโรงเรียนตอง
รวมมือกันดําเนินการเปลี่ยนนิสัยที่ไมดีของเด็กพรอมกันทั้งโรงเรียนอยางตอเนื่อง (อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา, 2553) สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท่ีสังคมไทยตองการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงถือเปนหนาท่ีท่ีตองสถานศึกษาตองปลูกฝงหรือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตั้งแตระดับประถมศึกษาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีของสังคม ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางและพัฒนา
รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาอื่นๆ นําไปปรับใชให
เหมาะกับสภาพปญหาและบริบทของตนเองตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคแกผูเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ที่เหมาะสมควรเปนรูปแบบใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง (เขตตรวจราชการ
ที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง)
โดยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุม จังหวัดละ 1 โรงเรียน โดย
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผู รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา จํานวน 8 คน
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ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยตอนนี้ผูวิจัยใชเทคนิค
การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยกําหนด จํานวน 12 คน

ตอนที่ 3 การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบและการนําเสนอรูปแบบ โดยผูวิจัยไดนําราง
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 300 คน และครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จํานวน 300 คน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง เปนผู
ประเมินรูปแบบโดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นและใชเคร่ืองมือที่เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ตัวเลือก ตามแนวคิดของ Likert การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สวนใหญคิดวาปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีปญหาอยูในระดับมากและคุณธรรมจริยธรรมที่มีปญหามาก ไดแก 1) ความมีระเบียบ
วินัย 2) ความขยันหมั่นเพียร 3) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 4) การใฝเรียนรู 5) ความอดทนอดกลั้น 6)
การมีจิตอาสาหรือการเสยีสละเพ่ือสวนรวม 7) ความกตัญูกตเวที และ8) ความซื่อสัตยสุจริต

2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 1) หลักสูตรแบบกิจกรรม 2) การจัดการ
เรียนการสอนเชิงพฤติกรรม 3) การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4) การใช
ตนแบบทางพฤติกรรม 5) การใชการเสริมแรงทางบวก 6) การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. การกําหนดหลักการและวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาหลักสตูรแบบกิจกรรม และกําหนด
โครงการพัฒนา

2. โครงสรางสาระสําคัญท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษา 4 งาน ไดแก
1) งานวิชาการ 2) งานบริหารท่ัวไป 3) งานบุคลากร 4) งานงบประมาณ

3. การนําไปสูการปฏิบัติ
3.1 การสรางหลักสูตรแบบกิจกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี

สถานศึกษาตองการ
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม/ประสบการณตรง
3.3 จัดกิจกรรมเสริม/พัฒนาผูเรียน
3.4 การประชาสัมพันธโดยใชบคุคล
3.5 สรางตนแบบทางพฤติกรรม
3.6 การเสริมแรงทางบวก

4. การนิเทศติดตามและประเมินผล

เง่ือนไขขอจํากัด
1. เง่ือนไขความสําเร็จ ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม (บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและชุมชน/
ผูปกครองตองรวมมือกัน) การฝกกิจกรรมท่ีตองการใหเปนนิสัยตองใชเวลาฝกตอเน่ืองกันอยางนอย
ประมาณ 21-30 วัน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ควรกําหนดคณุธรรมไวเปน
สวนหน่ึงของวิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ และยุทธศาสตรโรงเรียน มีโครงการรองรับและจัด
งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ การประชาสัมพันธโดยใชบุคคลใชผานสื่อตางๆ ใหหลากหลายตาม
สภาพและบริบทของสถานศึกษา ใชรูปแบบน้ีสําหรับคุณธรรมจริยธรรม 14 ขอท่ีผูวิจัยกําหนด
2. เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรค ไดแก โรงเรียนท่ีมีนักเรียนนับถือศาสนาอืน่ท่ีไมใชศาสนาพุทธตองปรับ
กิจกรรมใหเหมาะแกศาสนาน้ันๆ

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสพฐ.
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3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ในภาพรวมมีความเปนไปไดระดับมาก มีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 4.29 และ 0.67 ตามลําดับ ถาพิจารณารายดานพบวา องคประกอบของรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีความเปนไปไดระดับมาก เรียงตามลําดับมาก
ไปนอย คือ การใชการเสริมแรงทางบวก การเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม การใชหลักสูตรแบบ
กิจกรรม การใชตนแบบทางพฤติกรรม การใชกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ และการ
ใชการประชาสัมพันธโดยใชบุคคล ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ ตามลําดับ

อภิปรายผล
สมควรนํามาอภิปรายผล 3 ประเด็น คือ สภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง ดังนี้

1. สภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครู พบวา ปญหาคุณธรรมจริยธรรมที่พบใน

นักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ การใฝเรียนรู ความอดทนอดกลั้น การมีจิตอาสาหรือการเสียสละเพ่ือสวนรวม ความกตัญู
กตเวที และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ของ สุทธิวรรณ และคนอ่ืนๆ (2550) ที่พบวา สภาพปญหาคุณธรรมในสังคมไทยที่เปนอยู ที่
มีการประพฤติปฏิบัติอยูในระดับต่ําสุด 6 อันดับ คือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และความมีวินัย ซึ่งตรงกับคุณธรรมจริยธรรมตามที่หลักสูตร
แกนกลางตองการใหเกิด ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตอาสา ความ
รับผิดชอบ และการใฝเรียนรู และตรงกับที่สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(สมศ.) กําหนดตัวบงชี้ดานผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมดานความกตัญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ
ปญหาตาง ๆ สวนหนึ่งมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การประกอบอาชีพของผูปกครอง และปญหา
ครอบครัวแตกแยก และพบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบางกิจกรรม
ชวยใหนักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมบางอยางดีข้ึน

2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จากการจัดกลุมสนทนาของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่มีความรูความชํานาญดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานหลักสูตรและการสอน และดานบริหารการศึกษา ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเห็นดังนี้ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาควรประกอบดวย 1. หลักสูตรแบบกิจกรรม 2. การจัดการเรียนการ
สอนเชิงพฤติกรรม 3. การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4. การใชตนแบบทาง
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พฤติกรรม 5. การใชการเสริมแรงทางบวก 6. การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ของ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และคนอ่ืนๆ
(2550) ที่พบวา วิธีการที่ควรนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมใหกับสังคม ไดแก การเปนแบบอยางที่ดี
ของบุคคลใกลตัว หรือบุคคลในชุมชน ไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนํา ตองประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยาง
ที่ดี การใหการศึกษาอบรมการสงเสริมคุณธรรม ทุกระดับในสถานศึกษา กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ
หรือการมีสวนรวมการสงเสริมคุณธรรม จัดทําเปนหลักสูตร การเสริมแรงดวยการสงเสริมและให
กําลังใจแกคนดีมีคุณธรรม การประชาสัมพันธแพรกระจายคุณธรรมดวยการยกยองคนดีมีพฤติกรรม
ใหเปนตนแบบแกคนในสังคม

3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จากการศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง
ซึ่งประกอบดวย 1. หลักสูตรแบบกิจกรรม 2. การจัดการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม 3. การจัด
กิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4. การใชตนแบบทางพฤติกรรม 5. การใชการเสริมแรง
ทางบวก 6. การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล โดยใชกลุมตัวอยาง 300 โรงเรียน เปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 300 คน และครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา จํานวน 300 คน พบวา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ทีผู่วิจัยสรางข้ึนในภาพรวม แตละองคประกอบมีความเปนไปไดระดับมาก

ดานการใชหลักสูตรแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ
สามารถใชสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไดสอดคลองกับงานวิจัยของ จิมมี่ ทองพิมพ (2552)
ที่พบวา การพัฒนาหลักสูตรแบบกิจกรรมสําหรับฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สามารถพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียน ใหเพ่ิมข้ึนได และนักเรียนมี
ความสนใจในการอบรมคร้ังนี้มาก ดานการจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ ชวยใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2552)
ที่กลาววา การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ชวยพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและกิจกรรมสวนใหญเปนการพัฒนาดาน
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร และความมีน้ําใจ สวนกิจกรรมดานสังคมสวน
ใหญเปนการพัฒนากิริยามารยาท การมีจิตสาธารณะ (บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน) และการทํางานกลุม กิจกรรมที่มีรูปแบบการรณรงคขอความรวมมือ
ประสบความสําเร็จมากที่สุด ดานการใชตนแบบทางพฤติกรรม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และศศิกาญจน ทวิสุวรรณ
(2552) ที่กลาววา การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ ใหกลุมเด็ก/เยาวชน ในระบบโรงเรียน คือ
การเปนแบบอยางที่ดี การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และพบวา ดานการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานการใชการเสริมแรงทางบวก ชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สอดคลองกับ ทฤษฎีทางจริยธรรมของ โคลเบิรก (Kohlberg, 1981) ที่กลาววา เด็กอายุระหวาง 7-
10 ป รักษาผลประโยชนของตนเปนใหญ เปนลักษณะของการเห็นความสําคัญและพอใจที่จะ
ประพฤติ ซึ่งเปนผลใหตนไดรับรางวัลและสิ่งตอบแทน และคํานึงถึงการไดรับการตอบแทนเปนหลัก
สวนดานการใชตนแบบทางพฤติกรรมและการประชาสัมพันธโดยใชบุคคลสอดคลองกับทฤษฎีทาง
จริยธรรมของ โคลเบิรก (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ที่กลาววา เด็กอายุ 10-13 ป ตองการการ
ยอมรับของกลุม การทําตามความคาดหวังของบุคคลที่มีความสําคัญในทัศนะของเด็ก เด็กตองคลอย
ตามการชักจูงของผูอ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือนหรือผูใหญที่ใกลชิด พฤติกรรมดีเปนพฤติกรรมที่กลุมหรือคน
ที่เด็กนับถือเห็นวาดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

สถานศึกษาควรนํารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใชสงเสริมหรือแกปญหา
คุณธรรมจริยธรรม อยางตอเนื่องตลอดป รวมทั้งผูบริหาร และครู ควรเปนตนแบบที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติใหมีคุณธรรมจริยธรรม และยกยองใหการเสริมแรงทางบวกแกนักเรียนที่เปนตนแบบที่ดีใหกับ
เพ่ือนๆ และนองๆ

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรมีการนํา รูปแบบการสงเส ริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปทําการวิจัยและพัฒนาใน
สถานศึกษากลุมใหม โดยดําเนินการตามกระบวนการของรูปแบบอยางสมบูรณ และกําหนดกลุม
ควบคุมเพ่ือศึกษาผลการทดลอง

2.2 การวิจัยคร้ังนี้มิไดนํารูปแบบไปทดลองใช จึงควรมีการวิจัยเพ่ือประเมินผลการใช
รูปแบบที่พัฒนาข้ึนนี้ และพัฒนาคูมือการใชรูปแบบตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปดสอนในระดับปฐมวัยในเขตปริมณฑล
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น
152 คน กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนดานการบริหารงานวิชาการใน
ระดับปฐมวัย จํานวน 13 คน สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
แบบสอบถามและการสนทนากลุมเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แจกแจง
ความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีจํานวน 36 พฤติกรรม 36 คุณลักษณะ จําแนกเปน 4 ดาน คือ
คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ คุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
ที่มาของกระบวนการ คุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
และการนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมี
กระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดานคือ การ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําดานวิชาการ การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
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คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม ข้ันตอนที่ 4
การประเมินผลและการติดตามผลการพัฒนาในแตละข้ันตอนของกิจกรรมการพัฒนาและข้ันตอนที่ 5
การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม ซึ่งแตละข้ันตอนประกอบดวย แนวคิด วัตถุประสงค วิธีการ
กิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง

ABSTRACT
The purpose of this descriptive research was to make a process of

development of instructional leadership for early childhood school administrators.
The subjects of this study comprised 152 administrators of early childhood schools
under office of the Private Education Commission in suburban area consisting of 5
provinces such as Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, and
Nakhon Pathom and 13 experts which were best practices in instructional
administration of early childhood. The data were collected by in-depth interview,
questionnaire, and  focus group which was descriptive research. The collected data
were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation

The results of this research were as follows:
1. The thirty-six leadership traits which were appropriate and correspondent

with the leadership roles were categorized into four groups including instructional
leadership traits, professional leadership traits, personality leadership traits and
ethical leadership traits.

2. The component of a leadership development process for early childhood
school administrators that was possible and appropriate consisted of four parts as
follows : 1) the derivation of the process, 2) the leadership traits needed to be
developed, 3) the process of development, and 4) the application of the process.

3. The process of leadership traits development comprised five stages
including 1) the need assessment, 2) the preparation, 3) the procedure of process
development consisting of four processes as follows: 3.1) the instructional leadership
traits development, 3.2) the professional leadership traits development, 3.3) the
personality leadership traits development, and 3.4) the ethical leadership traits
development, 4) technique and evaluation and follow-up of the process
development, and 5) evaluation of the whole process of development which each
stage consisted of concept, objective, procedure and expectation.

คําสําคัญ
กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
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ความสําคัญของปญหา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

(2555-2559) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและ
สังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ประกอบดวย แผนการดําเนินงานโดยมุงเนนพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนํา ความรู สรางภูมิคุมกันเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข รวมถึงเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษาใหขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น
การวางรากฐานการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 4 ไดระบุความหมายของการจัดการศึกษาไววา
เปนกระบวนการเรียนรู เพ่ือสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ

งานวิชาการ  เปนงานที่ตองปฏิบัติในลักษณะของการบริหารเรียกวา "การบริหารงาน
วิชาการ" (Academic Affairs Administration) หมายถึง การใหความรูอยางมีระบบและสัมพันธกัน
อยางตอเนื่อง หากมีจุดออนหรือบกพรอง อาจเปนเหตุใหประสิทธิภาพของสถานศึกษาดอยคุณภาพ
ลง ดังนั้น ความสําเร็จของสถานศึกษาจึงข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่
สังคมไทยกําลังใหความสําคัญ ในขณะที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษาและ
เปนตัวแปรสําคัญที่จะสรางสรรคใหสถานศึกษาเกิดคุณภาพข้ึนภายใตระบบการบริหารจัดการดวย
การเปนผูจุดประกายความคิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการสูความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา

การศึกษาระดับปฐมวัยคือ หัวใจของการพัฒนาคนในระยะเร่ิมตนของชีวิต หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ, 2546) ไดระบุการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหเปนไปตาม
วัยและความสามารถของแตละบุคคลมีลักษณะการจัดการศึกษา 2 มิติรวมกัน ระหวางการดูแลและ
การใหการศึกษา จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักพ้ืนฐานของทฤษฎีพัฒนาการ เนนการเรียนรู
แบบอนุกรมและการจําแนกประเภท นํามาบูรณาการรวมกับทฤษฎีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
ดวยกระบวนการคิด สงเสริมพัฒนาการดานประสาทสัมผัสและเรียนรูโดยผานการเลน ซึ่งเรียก
กระบวนการการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในลักษณะนี้วา “การเตรียมความพรอม”

จากผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับปฐมวัย โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดประเมินภาพรวมของ
สถานศึกษาปฐมวัย ในป 2549 - 2553 จํานวน 2544 แหง พบวา มาตรฐานที่ไมไดรับการรับรอง
สูงสุดคือมาตรฐานที่ 4 ประเมินเก่ียวกับผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ
32.96 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 6 ประเมินเก่ียวกับผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ 18.96 มาตรฐานที่ 13
ประเมินเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ
การเรียนรู สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ16.12 และมาตรฐานที่ควรปรับปรุงสูงสุดคือมาตรฐานที่
9 เก่ียวกับครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ สรุปผลการประเมินไดเพียงรอยละ 6.74 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยอยูในระดับที่ยังไมควรวางใจได ทั้งในดานการนําหลักสูตรไปใชและการใชสื่อการเรียนรู ดังนั้น
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จึงตองพิจารณาชวยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ใหสูงข้ึน โดยใหความสําคัญกับ
ครูผูสอน ซึ่งปจจุบันพบวา พฤติกรรมการสอนของครูไมไดเนนเด็กเปนสําคัญแตเนนตัวเองเปน
ศูนยกลางใชอิทธิพลทางตรง ทําใหผูเรียนมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมนอย สอนดวยการบรรยายและใช
คําสั่งเปนสวนใหญ ใหเวลากับการสอนเนื้อหาวิชามากกวาการเตรียมความพรอมใหกับเด็กซึ่งไมตรง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็กตามมา การจัดการศึกษาในระดับนี้ยังพบ
ปญหาอีกมาก โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาที่ตองมีความเขาใจในการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในงานวิชาการปฐมวัย ซึ่งเรียกวา "การเตรียมความ
พรอม" ใหมากข้ึน เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงวัยตอไปดวย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยยังไมเปนที่วางใจได ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูมีความรับผิดชอบโดยตรงตอง
มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเรงดวน ดวยการเปนแบบอยางที่ดี สรางความศรัทธา
นาเชื่อถือ เปนนักปฏิรูปและนักพัฒนาดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ประเทศไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวจักรสําคัญและมีบทบาทตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการศึกษา อีกทั้งกระแสโลกาภิวัฒนยังเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความไดเปรียบแกประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ตองปรับตัว
อยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการเปนนักปฏิรูปและ
นักพัฒนาในลักษณะของการมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะ มีความเปนผูนํา มีความ
ซื่อสัตยเปนธรรม โปรงใสและเปนแบบอยางที่ดี สรางความศรัทธานาเชื่อถือ เพ่ือใหบรรลุตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542)

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะองคกรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระบุไววา มีกลุมบุคคล
ที่ควรตองพัฒนาสามกลุมคือ นักเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา บุคคลที่จะตองพัฒนาเปนอันดับ
แรก คือ ผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนผูนําการพัฒนางานวิชาการ วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู
และแสวงหาวิธีการที่หลากหลายมาประยุกตใช เปนผูนําการเรียนรู รอบรูทั้งเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และเทคนิควิธีสอน รูวิธีวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการไดอยางชาญฉลาด ซึ่งสอดคลองกับการจัดโครงสรางการบริหาร
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
ไดกําหนดแนวทางการบริหารการศึกษาไว 4 งาน ดังนี้คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป

ดังที่ สมิทธและชาลล เรยมอนด (Smith & Charles Raymond, 1984) ไดใหความสําคัญ
กับการบริหารงานในสถานศึกษาโดยคํานวณเปนรอยละของเวลาการปฏิบัติงาน ไวดังนี้

งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ รอยละ
20 20 20 40 100
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ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนเสมือนเคร่ืองชี้วัดความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือใหการบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพการสอนของครู รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดวย (รุง แกวแดง, 2541)

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
การบริหารงานในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําการเรียนรู มีความรอบรูทั้งเนื้อหา
สาระทางวิชาการและเทคนิควิธีสอน สามารถทํางานรวมกับครู รูวิธีวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานทาง
วิชาการที่หลากหลายเพ่ือนํามาประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการอยาง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ (ถวิล  มาตรเลี่ยม, 2544)

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว เปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิธีการหรือ
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบวา
ภาวะผูนําลักษณะใด มีความสัมพันธกับการพัฒนางานวิชาการที่มีความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุด
โดยไดพิจารณาศึกษาเก่ียวกับบทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการ ที่บงบอกใหเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้งนี้ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําตามสถานการณ ในทฤษฎี
วิถีทาง–เปาหมาย (Path – Goal) ของ เฮาส (House, 1971) ที่เชื่อวาผูนําตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณจึงจะชวยใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจซึ่งเปน
เคร่ืองนําทางไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยนํามาพิจารณา
ประกอบการสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
เพ่ือพัฒนาใหการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการใน

แตละบทบาท มีอะไรบางและสามารถจําแนกออกไดก่ีดานเพ่ือใหครอบคลุมกระบวนการการพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ปฐมวัยมีก่ีองคประกอบ อะไรบาง

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่มี
ความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยใช

วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้
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ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการ เปนการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้คือ ศึกษา
ขอมูลเบื้องตนจากหนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เก่ียวของ ไดแก การ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การวางแผนงานวิชาการ การจัดดําเนินงานการเรียนการสอน การ
จัดบริการการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การศึกษาภาวะผูนํา การวิเคราะหงาน การ
พัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน
การศึกษาเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ นําผลที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือพัฒนาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย

ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหงาน ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
โดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนทางการบริหารงานวิชาการ
ปฐมวัย จํานวน 13 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structure Interview) ลักษณะปลายเปด เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเดนทางการบริหารงานวิชาการปฐมวัย จํานวน 13 คน นัดหมายเพ่ือทําการสัมภาษณดวย
ตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยการสังเคราะหและจัดทําแบบพรรณนาลักษณะงาน ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา สรุปสาระสําคัญของแนวคิดในภาพรวม สรุปสาระสําคัญและแจกแจงความถ่ีตามประเด็นที่
วิเคราะหได สวนการวิเคราะหเอกสารการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาปฐมวัย  โดยใชแบบ
วิเคราะหเอกสารเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลจากการสัมภาษณและการ
วิเคราะหเอกสาร ดวยการวิเคราะหและสังเคราะห สรุปขอมูลทั้งหมดในภาพรวม แลวจัดทําแบบ
พรรณนาลักษณะงานในตําแหนงผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาบทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้คือ นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงานใน
ข้ันตอนที่ 2 มาเปนกรอบหลักรวมกับการสัมภาษณและการวิเคราะหเอกสาร โดยสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม ดวยการนําแบบพรรณนาลักษณะงานวิชาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย เปนกรอบหลักในการสัมภาษณ สรุปความสอดคลองของแนวคิดในภาพรวม ใชแบบวิเคราะห
เอกสารเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปประเด็น วิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญและแจก
แจงความถ่ี นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารมาสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
แลวกําหนดเปนบทบาทผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ตอมาศึกษาบทบาท
พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการโดยวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทผูนําทางวิชาการในแตละบทบาท แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) สอบถามเก่ียวกับ
บทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือหาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในเขตปริมณฑลที่เปด
สอนระดับปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม จํานวน 152
คน คํานวณโดยใชตารางการคํานวณหากลุมตัวอยางของ Robert V. Krejcie and Earyle W.
Morgan (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สรุปการ
วิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สําหรับการศึกษาคุณลักษณะผูนําทาง
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วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ที่เปนคุณลักษณะรวมในแตละบทบาทโดยนําคุณลักษณะ
ผูนําที่ไดจากการศึกษาในข้ันที่ 2 มาวิเคราะหคุณลักษณะรวมในแตละบทบาทผูนําทางวิชาการโดยใช
เกณฑความถ่ีรอยละ 50 ข้ึนไป และเรียงลําดับคุณลักษณะรวมที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทาง
วิชาการตามบทบาทในแตละบทบาท นํามาพิจารณาจําแนกประเภทคุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา
โดยการวิเคราะหคําสําคัญในแตละคุณลักษณะ และนําเสนอคุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่ตองการ
พัฒนา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดองคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยตอไป

ข้ันตอนที่ 4 การสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย ไดดําเนินการตามข้ันตอน โดยกําหนดโครงสราง องคประกอบ ความสัมพันธและ
กิจกรรมในแตละข้ันตอนรวมทั้งกําหนดรายละเอียดในแตละข้ันตอนของการพัฒนา ใชผลการวิจัยใน
ข้ันตอนที่ 1 และกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหงานในตําแหนงการบริหารงาน
วิชาการในข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําที่เหมาะสมกับบทบาทผูนําทาง
วิชาการ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง สังเคราะห เพ่ือนํามาใชเปนองคประกอบของ
กระบวนการ จัดทําเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน โดยใชวิธีการสุม
แบบเจาะจง นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญและแจกแจง
ความถ่ี นํามาเขียนรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย ไดกระบวนการที่สําคัญ 4 สวน คือ 1) ที่มาของกระบวนการ 2) คุณลักษณะผูนําที่ตองการ
พัฒนา 3) กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 4 ) การนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนํา
ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยไปใช

ข้ันตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการการพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย (ฉบับราง) โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 20 ทาน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 10
คน และกลุมที่ 2 เปนนักวิชาการจํานวน 10 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการ ดวยการสนทนกลุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10
คน สวนกลุมของนักวิชาการ จํานวน 10 คน เก็บขอมูลจากการสอบถามดวยตนเอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการวิพากย
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญและวิเคราะหคําสําคัญในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

ข้ันตอนที่ 6 การปรับปรุงและนําเสนอกระบวนการ การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การวิจัยในข้ันนี้เปนการนําผลที่ไดจากการศึกษาทุกข้ันตอน มา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน และนําเสนอกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
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ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเปน 3 สวนดังนี้
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีจํานวน 36 พฤติกรรม 36 คุณลักษณะจําแนกเปน 4 ดาน คือ
คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ คุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
ที่มาของกระบวนการ คุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
และการนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมี
กระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดานคือ การ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําดานวิชาการ การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม ข้ันตอนที่ 4
การประเมินผลและการติดตามผลการพัฒนาในแตละข้ันตอนของกิจกรรมการพัฒนาและข้ันตอนที่ 5
การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม ซึ่งแตละข้ันตอนประกอบดวย แนวคิด วัตถุประสงค วิธีการ
กิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง

อภิปรายผล
จากผลที่ไดจากการวิจัย  มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

ในแตละบทบาท สามารถจําแนกออกได 4 ดาน คือ 4 ดานคือ 1. คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ 2.
คุณลักษณะ ผูนําดานการบริหารจัดการ แบงเปน สมรรถนะดานการบริหารงาน และสมรรถนะดาน
การบริหารคน 3. การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ และ4. การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดาน
คุณธรรม-จริยธรรม ซึ่งมีความครอบคลุมกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 องคประกอบคือองคประกอบที่ 1 ที่มาของกระบวนการ
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานและวัตถุประสงคของกระบวนการ องคประกอบที่ 2
คุณลักษณะผูนําที่ตองการ องคประกอบที่ 3 กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการและ
องคประกอบที่ 4 การนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่มี
ความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดนั้น ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การประเมินความตองการ
จําเปนในการพัฒนา ข้ันที่ 2 การเตรียมการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนา กลไกการพัฒนาและ
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โปรแกรมการพัฒนา ข้ันที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ข้ันที่ 4 การประเมินผลและติดตามผลในแตละ
ข้ันตอนของการพัฒนาและข้ันที่ 5 การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม

เห็นไดวา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย เปนกระบวนการการพัฒนาที่มุงเนนการแกไขและพัฒนาคุณลักษณะผูนําทางวิชาการ โดย
จัดลําดับความสําคัญจากแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่เนนความตอเนื่องอยางเปนระบบและตรวจสอบได
ทุกข้ันตอน ซึ่งสอดคลองกับ แคสตัทเตอรและยังค (Castetter & Young, 2000) ไดกลาวถึง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรไว 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหความตองการในการพัฒนาในสวน
ที่ขาดหรือบกพรอง ระยะที่ 2 การออกแบบวางแผนการพัฒนาเก่ียวกับขอบขายเนื้อหา วิธีการพัฒนา
ระยะที่ 3 ดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรม ออกแบบการพัฒนาในแตละกิจกรรมที่นําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและระยะที่ 4 ประเมินผลการพัฒนา เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรวมทั้งเปนขอมูล
ในการพิจารณาตัดสินใจที่จะนําการพัฒนามาใชในโอกาสตอไป

ลักษณะของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัยนี้ เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหหาความตองการจําเปนในการพัฒนา โดย
ศึกษาจากการวิเคราะหงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือนําไปสูการกําหนดบทบาท
พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยตามที่ปฏิบัติจริง ทําให
ทราบวาผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยแตละบุคคล มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา
ลักษณะใดและมากนอยเพียงใด คลายคลึงกับแนวคิดของ ฟลิปโป (Flippo, 1984) ที่วาการวิเคราะห
งานเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบในงาน ผลของการ
วิเคราะหงานทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานจริงและมีประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นเชนเดียวกันวา การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ
มาก จึงกําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 ของกระบวนการ เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและปองกัน
สภาพปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผานกระบวนการพัฒนาฝกอบรมและจากการที่ผูวิจัยได
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับความจําเปนตองพัฒนาในเร่ืองใดกอน-
หลัง เพ่ือจะไดไมตองเขารับการพัฒนาในสวนที่ไมตองการ กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย จึงเปนการเรียนรูดวยการใชวิธีการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนา ซึ่งเปนวิธีการการเรียนรูที่ดี เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และตองอาศัยประสบการณ
เดิมรวมกับประสบการณที่ไดรับเพ่ิมเติม มาเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร การสราง
แรงจูงใจทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนทางวิชาการ การแนะนํางานซึ่งกันและกัน ไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเรียนรู
ไดเร็วและดีที่สุดในสภาพความพรอมและความพึงพอใจที่จะพัฒนา ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคไดงาย
และนําไปใชไดทันที ในแตละข้ันตอนไดจัดลําดับความสําคัญจากแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
เนนความตอเนื่องของกิจกรรม มีการพัฒนาไมซับซอนหรือยากเกินไป กําหนดระยะเวลาเพ่ือไมใหเกิด
ความเบื่อหนาย สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1982) ไดศึกษาความสามารถในการเรียนรูมี
ข้ันตอน 3 ระดับคือ 1. ระดับพุทธิพิสัย มุงเนนเนื้อหาสาระความรู 2. ระดับจิตพิสัย มุงเนนดาน
ทัศนคติและ 3. ระดับทักษะพิสัย มุงเนนใหเกิดการปฏิบัติได เมื่อพิจารณาข้ันตอนของกระบวนการ
เห็นไดวามีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีข้ันตอนของการหาความตองการจําเปนในการพัฒนา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

32

มีข้ันตอนการประเมินผลและติดตามผลในแตละข้ันตอนของการพัฒนาและมีข้ันตอนการประเมินผล
ในภาพรวม ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการทั้งสิ้น เพราะตองการนํา
ผลที่ไดมาเปนขอมูลในการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน เนื่องจากเปนการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
(On The Job Training) ซึ่งใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิด
ของ แฮรริส (Harris, 1992) กลาววาการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาในระหวางประจําการเปนการ
เตรียมบุคคลใหกาวหนาในงาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงงานหรือความรับผิดชอบในภาระงาน ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา ตองมีศักยภาพอยางมากจึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม และวิธีการที่นํามาใชในการพัฒนายังมุงเนนการศึกษาดวยตนเองไปพรอมกับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 จากการคนพบกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย จุดมุงหมาย หลักการ ภาระหนาที่และทักษะที่จําเปน สามารถ
นําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัยใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คุณภาพการสอนของผูสอน
และการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

1.2 กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
ฉบับนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดโครงการประจําป สําหรับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการพัฒนาดานอ่ืนๆในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษา

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรศึกษากระบวนการในแตละข้ันตอนใหชัดเจนกอนนําไปใช เพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวตามความตองการจําเปนของผูเขารับการพัฒนา
2.2 เปนเพียงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

เทานั้น ควรศึกษาเพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําในดานการบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งเปนภาระงานที่มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา
เชนเดียวกัน
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คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

SERVICE QUALITY OF COMMUNITY HOSPITAL,
PATHUM THANI PROVINCE

สุกัญญา มีสามเสน วรุณี เชาวนสุขมุ และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ
Sukanya Meesamsen Warunee Choawasukum Boonchird Pinyoanuntapong

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

__________________________

บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาองคประกอบ และเปรียบเทียบระดับคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีกับมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
กําหนด กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ผูมารับบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 300 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลเก่ียวกับองคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี  พรอมขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอย
ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และเปรียบเทียบ
คุณภาพการบริการกับมาตรฐานโดยสถิติ t-test (One-Sample t-test)

ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1. ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมและรายดานทุกดานของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

ปทุมธานี อยูในระดับสูง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูในระดับสูง ยืนยันวาคุณภาพการ
บริการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด รองลงมา คือ ดานความเชื่อมั่น ดานการตอบสนอง ดานความเชื่อถือ
ไววางใจ ที่สนองตอบตอผูรับบริการ ตามลําดับ สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีคาน้ําหนัก
นอยกวาปจจัยอ่ืน

2. เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบของคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลกับมาตรฐานที่
กําหนดจากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล โดยกําหนดคาเกณฑมาตรฐานเทากับ 3
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบทุกดานมีคาคะแนนเฉลี่ยที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานในทุกดาน

ABSTRACT
The purposes of research were to study components and compare level of

the service quality of community hospital in Pathum Thani Province with the
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standard which hospital’s committees have condition. Representative sample was
300 patients of Klongluang hospital, Klongluang district, Pathum Thani Province,
randomized by specific random method. Tool of research was questionnaire asking
about personal information and data of component and performance indicator about
service quality of community hospital in Pathum Thani Province, and suggestion.
Statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation,
confirmatory factor analysis (CFA), and comparison of service quality with the
standard used t-test (One Sample t-test).

The results of research were as follows:
1. The level of service quality of community hospital in Pathum Thani

Province as a whole and each aspect was at a high level. Confirmatory factor analysis
of performance indicator about service quality of community hospital in Pathum
Thani Province had element value at a high level. The result confirmed that service
quality consisted of five components. Considering each aspect, knowing and
understanding of patient was the highest level and followed by confidence of
patient, the response to patient and trust, which corresponded to the patients,
respectively. The aspect of concrete service was lower than the other.

2. When comparing service quality with the standard which hospital’s
committees have condition with standard criteria at 3, the results showed that
overall components had higher mean than standard criteria.

คําสําคัญ
คุณภาพการบริการ, โรงพยาบาลชุมชน

ความสําคัญของปญหา
การบริการทางดานสุขภาพนั้นนับไดวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนและทุก

กลุมที่จะไดรับอยางเทาเทียมกันดวยมาตรฐานที่ดีพอสมควรจากภาครัฐ  โรงพยาบาลนับไดวาเปน
สถานบริการทางดานสุขภาพที่สําคัญในการใหบริการเมื่อเกิดอาการเจ็บปวยและทางรัฐบาลเองก็ได
พยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและกระจายใหครอบคลุมประชากร  ในทุกพ้ืนที่ทั่วทั้ง
ประเทศ  แตในความเปนจริงประชาชนยังไมไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน  นอกจากนั้นยังตอง
ประสบกับปญหาการบริการที่ลาชาไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร  ดังนั้นโรงพยาบาลซึ่งถือเปนสถาน
บริการดานสาธารณสุขจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพบริการใหสอดคลองกับความตองการและความ
คาดหวังของผูเขามารับบริการในระดับที่พึงพอใจ  โดยกระทรวงสาธารณสุขจะกํากับดูแลใหแตละ
โรงพยาบาลดําเนินงานไปตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่มุงเนนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถใน
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การจัดระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
(กระทรวงสาธารณสุข อางถึงใน ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ  และเสาวลักษณ เจียวพวง, 2550)

โรงพยาบาลชุมชน จัดเปนสถานบริการสุขภาพที่มีลักษณะของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก
สุดในบรรดาโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สวนใหญจะเปนโรงพยาบาล
ชุมชนประจําอําเภอ  ที่จะมีขนาดเตียงตั้งแต 10, 30, 60, 90 และ 120 เตียงตามลําดับ โดยใหการ
บริการ  ตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ  บริการสงเสริมสุขภาพ บริการและ
ดําเนินงานสุขาภิบาลและปองกันโรค  บริการชันสูตรสาธารณสุขทั้งภายในโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุขตาง ๆ รวบรวมสถิติขอมูลตาง ๆ เสนอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดดําเนินการ
ระบบรับ-สงตอผูปวยเพ่ือตรวจหรือรักษา (สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2554)

ปจจุบันมีผูมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนจํานวนมากข้ึน ประกอบกับประชาชนผูมา
ขอรับบริการดานสุขภาพมีความรูมากข้ึน มีความคาดหวังกับโรงพยาบาลและเจาหนาที่  กลาวคือ
คาดหวังวาจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกใจ  หากไมเปนไปตามที่คาดหวังทําใหเกิดขอ
รองเรียนข้ึน  จากเหตุผลหนึ่งดังกลาวทําใหนายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ป 2553 ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดใหมี “โครงการ
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพ่ือคนไทยสุขภาพดี  มีรอยยิ้ม” (3S) มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดบริเวณ
ใหบริการที่ดี เหมาะสมไมแออัด และจัดกิจกรรมเพ่ือใหมีการรอคอยที่มีคุณคา เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ผูใหบริการที่สามารถใหบริการไดตามความตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสม และเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถใหบริการที่ดี  บริการประทับใจได จึงเกิดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลใน
สังกัด 10,000 แหง เนนการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผูรับบริการ (สํานัก
การพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2554)

ดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะศึกษาวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการ
บริการและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีกับมาตรฐาน
โดยผลจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ผูวิจัยจะนําเสนอใหกับผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลชุมชน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ศึกษาวิเคราะหองคประกอบและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่คณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาลกําหนดหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาองคประกอบและเปรียบเทียบระดับคุณภาพ

การบริการกับมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี กับ

มาตรฐานที่กําหนด
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สมมติฐานงานวิจัย
1. องคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี เปนไปตาม

ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการ
2. ระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ไดตามมาตรฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดของ  ซีแทมล พาราซูราแมนและเบอร่ี (Ziethaml,

Parasuraman, & Berry, 1990) ประกอบดวย 5 องคประกอบ

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มารับบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 300 คน โดย
เร่ิมทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-20 ตุลาคม 2554

กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) และใชสูตร
การคํานวณของ ลินแมน  เมอรเลนดา  โกลดและวิส  (Lindeman, Merenda, Gold & Weiss อางถึงใน
นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) กลาววา อัตราสวนระหวางหนวยตัวอยาง  ไดกําหนดกลุมตัวอยางและ
จํานวนพารามิเตอร ควรจะเปน 15-20 ตอ 1 พารามิเตอร ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปร
ประกอบดวยตัวแปรโครงสราง จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย  ความเปนรูปธรรมของบริการ ความ
เชื่อถือไววางใจ  การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ และตัวแปรชี้วัด 10 ตัวแปร ประกอบดวย สถานที่  เคร่ืองมืออุปกรณ ความถูกตอง

ความเปนรูปธรรมของการ
บริการ

ความเช่ือถือไววางใจ

การตอบสนองตอ
ผูรับบริการ

การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ

การใหความเช่ือมั่นตอ
ผูรับบริการ

คุณภาพการบริการ

สถานที่

เคร่ืองมืออุปกรณ

ความถูกตอง

ความปลอดภัย

ความรวดเร็ว

ความสะดวก

ความสามารถ

ความรู

ความใสใจ

ความเขาใจ

องคประกอบการบริการ ตัวช้ีวัด
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ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความสะดวก ความสามารถ ความรู  ความใสใจ ความเขาใจ ดังนั้นกลุม
ตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 300 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผานข้ันตอนการปรับปรุงและทดสอบความ
เที่ยงตรงของเคร่ืองมือ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน โดยเปนผูพิจารณาตรวจสอบและความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ที่สรางข้ึน (Index of Item-Objective Congruence: IOC) การทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ
เคร่ืองมือใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( : Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
จากการวิเคราะหพบวามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ 0.958 แสดงวาแบบสอบถามนี้มีความ
เหมาะสมในการเก็บขอมูล สวนคาอํานาจจําแนกรายขอจากขอคําถามทั้งหมด อยูระหวาง 0.524-
0.905 ผูวิจัยจึงใชแบบสอบถามนี้เพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงยืนยันและโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะหสถิติพื ้นฐาน  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และการ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กับมาตรฐาน โดย
มีข้ันตอนดังนี้

1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม
3. วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอดวยวิธีหาคาอํานาจจําแนกใชการหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของคะแนนระหวางคะแนนรายขอ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation)
4. วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของคุณภาพการบริการดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

( : Alpha Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)
5. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล

องคประกอบของแบบสอบถามคุณภาพการบริการ
6. เปรียบเทียบคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่ไดจากคณะกรรมการบริหารของ

โรงพยาบาล  โดยใชสถิติ t-test (One-Sample t-test)

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 การศึกษาองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี

1.1 จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอยูในระดับสูง แตเมื่อวิเคราะหในแตละรายองคประกอบและ
ตัวชี้วัด มีบางดานอยูในระดับที่นอยสุดถึงสูงตามลําดับ ซึ่งมีชองวางที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลจากระดับนอยสุดใหเปนระดับสูงได จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ (EMP) มีตัวชี้วัดทุกตัวอยูในระดับที่สูงที่สุด ไดแก ความใสใจ (EMP1) และความ
เขาใจ (EMP2) รองลงมาองคประกอบการใหความเชื่อมั่นตอผู รับบริการ (ASS) มีตัวชี้ วัด
ความสามารถ (ASS1) และความรู (ASS2) องคประกอบตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) มีตัวชี้วัด
ความรวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) องคประกอบความเชื่อถือไววางใจ (REL) มีตัวชี้วัด
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ความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย (REL2) และองคประกอบความเปนรูปธรรมของบริการ
(TAN) มีตัวชี้วัดดานสถานที่ (TAN1) เคร่ืองมือและอุปกรณ (TAN2) อยูในระดับนอยสุด

ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในภาพรวม
และรายดาน พบวา ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของความสอดคลองภายในแบบอัลฟา ของแบบวัด
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลโดยภาพรวม เทากับ 0.955 แสดงวาคะแนนแบบสอบถาม
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี มีความนาเชื่อถือ และเหมาะสมที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลได เนื่องจากมีคาความเชื่อมั่นของความสอดคลองภายในแบบแอลฟาตั้งแต 0.70
ข้ึนไป (Cronbach, 1990)

1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis)
1.2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1

(1) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการ (TAN) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
สถานที่ (TAN1) เคร่ืองมือและอุปกรณ (TAN2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเปนรูปธรรมของบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
ความเปนรูปธรรมของบริการ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.74 และ 0.84 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.55 และ 0.71 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(2) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
ความเชื่อถือไววางใจ (REL) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร ความ
ถูกตอง (REL1) ความปลอดภัย (REL2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเชื่อถือไววางใจที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ ความ
เชื่อถือไววางใจ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัดพบวาคาน้ําหนัก
องคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.80 และ 0.87 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ p< .01
ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.64 และ 0.75 แสดงวาตัวชี้วัดทุกตัว มี
ความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(3) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
ความรวดเร็ว (RES1) ความสะดวก (RES2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานการตอบสนองตอผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
การตอบสนองตอผูรับบริการ มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.80 และ 0.93 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.64 และ 0.86 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(4) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การใหความเชื่อมั่น (ASS) เปนการวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
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ความสามารถ (ASS1) ความรู (ASS2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานความเชื่อมั่นตอผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
ความเชื่อมั่นตอผูรับบริการมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัดพบวา
คาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.85 และ 0.90 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่
p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.72 และ 0.82 แสดงวาตัวชี้วัดทุก
ตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

(5) การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน ดาน
การรูจักและเขาใจผูรับบริการ (EMP) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาสามารถใชตัวแปร
ความใสใจ (EMP1) ความเขาใจ (EMP2) เปนตัวชี้วัด ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลชุมชนดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการที่เหมาะสมหรือไม โดยพบวาโมเดลองคประกอบ
การรูจักและเขาใจผูรับบริการมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และจากโมเดลการวัด
พบวาคาน้ําหนักองคประกอบแบบมาตรฐานของตัวชี้วัดมีคา 0.89 และ 0.88 และมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ p< .01 ทุกคา และคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดมีคา 0.79 และ 0.77 แสดงวา
ตัวชี้วัดทุกตัว มีความเที่ยงตรงสูงและมีความเชื่อถือไดสูง

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1

ตัวแปรโครงสราง ตัวช้ีวัด  SE t 2
.XTR cP vP

TAN 0.77 0.62
TAN1 0.74 0.04 12.49 0.55
TAN2 0.84 0.04 14.03 0.71

REL 0.82 0.69
REL1 0.80 0.04 15.71 0.64
REL2 0.87 0.04 17.55 0.75

RES 0.85 0.75
RES1 0.80 0.04 16.04 0.64
RES2 0.93 0.04 19.78 0.86

ASS 0.86 0.76
ASS1 0.85 0.04 17.82 0.72
ASS2 0.90 0.04 19.68 0.82

EMP 0.87 0.78
EMP1 0.89 0.04 19.17 0.79
EMP2 0.88 0.04 18.75 0.77

ดัชนีบงช้ีความเหมาะสมพอดี ผลท่ีได เกณฑ แปลผล
Minimum Fit Function Chi-Square =51.37 (P=0.00144) df = 25 0.00144 p>0.05 ไมเหมาะสม
Chi-Square/df 2.054 2X /df<3 เหมาะสม
Root Mean Square Residual (RMR) 0.016 RMR<0.05 เหมาะสม
Standardized RMR 0.027 SRMR<0.05 เหมาะสม
Goodness of Fit Index (GFI) 0.97 GFI≥0.90 เหมาะสม
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.93 AGFI≥0.90 เหมาะสม
Comparative Fit Index (CFI) 0.99 CFI≥0.90 เหมาะสม
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ภาพท่ี 2 ผังเสนทางตัวแปรโครงสรางองคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ชุมชน
จังหวัดปทุมธานี 5 องคประกอบ กับ ตัวชี้วัด

1.2.2 วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
การวิเคราะหในข้ันตอนนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 มุง

ศึกษาวาโมเดลการวัด (Measurement Model) ของคะแนนแบบวัดคุณภาพการบริการวา ตัวแปร
โครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ สามารถใชตัวแปร คือ
สถานที่ (TAN1) และเคร่ืองมืออุปกรณ (TAN2) เปนตัวชี้วัดที่ เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง
องคประกอบคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจ ความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย
(REL2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ  สามารถใช ความรวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการบริการดานการใหความเชื่อมั่น สามารถใช ความสามารถ
(ASS1) และความรู (ASS2) เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวแปรโครงสราง องคประกอบคุณภาพการ
บริการดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ สามารถใช ความใสใจ (EMP1) และความเขาใจ (EMP2)
เปนตัวชี้วัดที่เหมาะสม และจากการวิจัยพบวา องคประกอบทั้ง 5 คือ คุณภาพการบริการดานความ
เปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การ
รูจักและเขาใจผูรับบริการ เปนองคประกอบของแบบวัดคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปทุมธานี

สําหรับโมเดลการวัดพบวา ตัวชี้วัดดานสถานที่ (TEN1) และเคร่ืองมืออุปกรณ
(TEN2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.75 และ 0.84 ของความเปนรูปธรรมของบริการ (TEN) ใน
องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดดานความถูกตอง (REL1) และความปลอดภัย (REL2) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ 0.81 และ 0.85 ของความเชื่อถือไววางใจ (REL) ในองคประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดดานความ
รวดเร็ว (RES1) และความสะดวก (RES2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.80 และ 0.93 ของการ
ตอบสนองตอผูรับบริการ (RES) ในองคประกอบที่ 3 ตัวชี้วัดดานความสามารถ (ASS1) และความรู
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(ASS2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.80 และ 0.90 ของการใหความเชื่อมั่น (ASS) ในองคประกอบที่ 4
ตัวชี้วัดดานความใสใจ (EMP1) และความเขาใจ (EMP2) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.88 และ 0.89
ของการรูจักและเขาใจผูรับบริการ (EMP) ในองคประกอบที่ 5 และมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.01
ทุกคาและสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของตัวชี้วัดใน 5 องคประกอบมีคา 0.56 และ0.70, 0.66 และ
0.73, 0.63 และ 0.87, 0.72 และ 0.81, 0.77 และ 0.79 ตามลําดับ แสดงวาตัวชี้วัดทุกตัว มีความ
เที่ยงตรงสูง และมีความเชื่อถือไดสูงในการชี้วัดตัวแปรโครงสรางขององคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ

ตัวแปรโครงสรางมีน้ําหนักองคประกอบ (  ) คือ 0.59, 0.84, 0.86, 0.97 และ
0.95 แสดงวาองคประกอบทั้ง 5 มีความเที่ยงตรงสูงในการเปนองคประกอบคุณภาพการบริการ หรือ
กลาวไดวา คุณภาพการบริการประกอบดวย องคประกอบดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดาน
ความเชื่อถือไววางใจ  ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ  ดานการใหความเชื่อมั่น ดานการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ มีความถูกตองสูง

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไววางใจ  การ
ตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การรูจักและเขาใจผูรับบริการ เปนไปตามสมมุติฐาน
คือ องคประกอบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี เปนไปตามตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ ทั้งนี้ผูวิจัยยังไดขอเสนอแนะจากผูมารับบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี ดังนี้ ดานองคประกอบความเปนรูปธรรมของการบริการ 1.ความสะอาด 2.จํานวนที่นั่งรอ
ตรวจไมเพียงพอ 3.เคร่ืองมือและ 4.อุปกรณนอย 5.ที่จอดรถไมเพียงพอ 6.เพ่ิมบุคลากร และ 7.ควร
เพ่ิมจํานวนปายบอกตําแหนงตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล สวนดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ไดแก
1.ตองการความรวดเร็วในการตรวจรักษา 2.คอยใหขอมูลขาวสารไดเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ 3.ปรับปรุง
เร่ืองกริยามารยาทของเจาหนาที่ทุกหนวย

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
ตัวแปรแฝง  ตัวช้ีวัด  SE T R 2

.XT c v
SERVQUAL 0.96 0.72
TAN 0.59 0.08 7.70 0.34 0.77 0.63

TAN1 0.75 - - 0.56
TAN2 0.84 0.07 8.84 0.70

REL 0.84 0.06 13.01 0.70 0.81 0.69
REL1 0.81 - - 0.66
REL2 0.85 0.04 14.72 0.73

RES 0.86 0.07 12.95 0.73 0.85 0.75
RES1 0.80 - - 0.63
RES2 0.93 0.04 16.46 0.87

ASS 0.97 0.06 16.86 0.94 0.86 0.76
ASS1 0.85 - - 0.72
ASS2 0.90 0.03 20.09 0.81

EMP 0.95 0.05 17.45 0.90 0.87 0.78
EMP1 0.89 - - 0.79
EMP2 0.88 0.03 20.55 0.77
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ตารางท่ี 2 (ตอ)

ดัชนีบงช้ีความเหมาะสมพอดี ผลท่ีได เกณฑ แปลผล
Minimum Fit Function Chi-Square = 105.85  (P=0.00)
df = 30

0.00 p>0.05 ไมเหมาะสม

Chi-Square/df 3.53 2X /df<3 ไมเหมาะสม
Root Mean Square Residual (RMR) 0.027 RMR<0.05 เหมาะสม
Standardized RMR 0.047 SRMR<0.05 เหมาะสม
Goodness of Fit Index (GFI) 0.93 GFI≥0.90 เหมาะสม
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.90 AGFI≥0.90 เหมาะสม
Comparative Fit Index (CFI) 0.98 CFI≥0.90 เหมาะสม

ภาพท่ี 3 ผังเสนทาง ตัวแปรโครงสรางคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด ปทุมธานี
5 องคประกอบกับตัวชี้วัด

สวนท่ี 2 เปรียบเทียบคุณภาพการบริการกับมาตรฐานที่ ไดจากคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลโดยใชสถิติ t-test
จากผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 ระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดปทุมธานี ไดตามมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลอยูที่ระดับ 3 คะแนน พบวาคุณภาพการบริการทุกดาน ไดแก ความเปนรูปธรรมของ
บริการ ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น การรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการ มีคะแนนสูงกวาเกณฑมาตรฐาน แตเมื่อกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 3.5 คะแนน
พบวาคุณภาพการบริการดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ การใหความเชื่อมั่น และความเชื่อถือ
ไววางใจ มีคาคะแนนสูงกวาเกณฑ สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ และการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ มีคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 3.5 คะแนน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยใชการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบวาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี มี 5 องคประกอบ คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจ
การตอบสนอง การใหความเชื่อมั่น และการรูจักและเขาใจที่สนองตอบตอผูรับบริการของโรงพยาบาล
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูในระดับสูง มีคา 0.59, 0.84, 0.86, 0.97 และ 0.94 ตามลําดับ โดยมี
ความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.96 ซึ่งองคประกอบดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ ซีแทมล พาราซูราแมนและเบอร่ี (Ziethaml, Parasuraman, and Berry,
1990) ที่กลาววาคุณภาพการบริการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ องคประกอบความเปน
รูปธรรมของบริการ องคประกอบความเชื่อถือไววางใจ องคประกอบการตอบสนองตอผูรับบริการ
องคประกอบการใหความเชื่อมั่น และองคประกอบการรูจักและเขาใจผูรับบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานความเปน
รูปธรรมของบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สถานที่ และเคร่ืองอุปกรณ สามารถนํามาใชเปน
ตัวชี้วัดความเปนรูปธรรมของบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.75 และ 0.84 มีคาความ
เชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.77 ซึ่งสอดคลองกับวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2548) ที่
กลาววา การบริการที่เปนรูปธรรม เปนปจจัยเดียวที่ลูกคาหรือผูที่มารับบริการสามารถจับตองไดในปจจัย
ทั้งหมดที่ลูกคาใชประเมินคุณภาพการบริการ มีความสําคัญตอความพึงพอใจของผูรับบริการสูงมาก

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานความเชื่อถือ
ไววางใจ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความถูกตอง  และความ
ปลอดภัย มาใชเปนตัวชี้วัดความเชื่อถือไววางใจตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่
0.81 และ 0.85 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.81 ซึ่ง องคประกอบ
ดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับความเห็นของ วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2548) ที่กลาววา ลูกคา
หรือผูมารับบริการจะเกิดความเชื่อถือไดเมื่อองคกรไดใหบริการอยางถูกตองตั้งแตเร่ิมตน สอดคลอง
กับแนวความคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548) ไดกลาววา ความเชื่อถือ หมายถึง การบริการ
ลูกคาหรือผูมารับบริการที่เขามาใชบริการแลวหลายคร้ัง จนทําใหเกิดความเชื่อถือและยอมรับใน
บริการที่มีคุณภาพ มีความถูกตองและเที่ยงตรง เปนไปตามสัญญาที่ใหไวระหวางผูมารับบริการและ
กิจการ จะสรางใหเกิดความเชื่อถือในการที่จะเขามาใชบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความรวดเร็ว  และความ
สะดวก มาใชเปนตัวชี้วัดดานการตอบสนองตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.80
และ 0.93 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.85 องคประกอบดังกลาว
สอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ที่กลาววาการตอบสนองลูกคา คือ ความรวดเร็วในการ
บริการหรือชวยเหลือลูกคาไมใหรอคิวนาน รวมทั้งตองมีความกระตือรือรน สอบถามถึงการมา
ใหบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็วจะตองมาจากพนักงานหรือเจาหนาที่ และกระบวนการในการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับแนวคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548) ที่กลาววา การ
ตอบสนองเปนการตอบรับตอผูมาใชบริการใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกรหรือบุคลากรที่ใหบริการ
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ภายใตความปรารถนาดีมีการชวยเหลือผูมาใชบริการ พรอมที่จะใหบริการไดโดยทันที ดังนั้นพนักงาน
หรือเจาหนาที่จะตองมีความวองไวตอการตอบรับหรือตอบสนองตอผูรับบริการ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการใหความ
เชื่อมั่น จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความสามารถ  และความรู มาใช
เปนตัวชี้วัดดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่ 0.85 และ
0.90 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.86 การสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
ข้ึนกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ซึ่งแนวคิดของพาราซูราแมนและคณะ (1990) ไดศึกษา
ไวคือบุคลากรผูใหบริการมีความรูในการใหบริการสามารถทําใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือมาใช
บริการมากข้ึน และบุคลากรผูใหบริการมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการรูสึก
วาเปนที่พ่ึงได และการใหบริการที่มีความถูกตอง แมนยําสม่ําเสมอ

สําหรับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานีทางดานการรูจักและ
เขาใจผูรับบริการ จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สามารถนําตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก  ความใสใจ  และความ
เขาใจ มาใชเปนตัวชี้วัดดานการรูจักรและเขาใจผูรับบริการได โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูที่
0.89 และ 0.88 มีคาความเชื่อถือเชิงโครงสรางขององคประกอบ ( c ) สูงถึง 0.87 ซึ่งองคประกอบ
ดังกลาวสอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา การเขาใจและรูจักลูกคาหรือผูมารับ
บริการนั้น คือ การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ก็คือการดูแล เอาใจใสใหบริการดวยความตั้งใจ
เขาใจปญหาหรือความตองการของลูกคาที่ตองการ การตอบสนองเนนการบริการและมีการสื่อสารทํา
ความเขาใจกับลูกคาอยางถองแท เชนเดียวกับวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547) ไดกลาวอีกวาความ
เขาใจและการรูจักลูกคาเปนสิ่งสําคัญ โดยหมายถึงการพยายามเขาถึงความตองการของผูบริโภค เพ่ือ
รับรูและหาทางตอบสนองใหตรงตามความตองการใหมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ควรใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ

ใหเห็น ควรมีการปรับปรุงเร่ืองความสะอาด สถานที่รอรับบริการคับแคบ ที่นั่งไมเพียงพอไมเปน
ระเบียบ รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยในเร่ือง เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ
เชน เคร่ืองมือแพทย เปลนั่ง เปลนอน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล ซึ่งไมเพียงพอตอ
การใหบริการ ดังนั้น ควรเสนอความตองการดังกลาวตอผูบริหารในลําดับตอไป

2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ควรใหความสําคัญกับ การทํางานไมผิดพลาด มีความถูก
ตอง ความปลอดภัย ควรใหความสําคัญในการใหบริการตาง ๆ เชน การอธิบายใหผูมารับบริการเขาใจ
ในการตรวจรักษาไดอยางถูกตอง แพทยตรวจรักษาอยางละเอียด ประเมินสภาพความรุนแรงของ
ผูปวยไมใหผิดพลาด

3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ควรใหความสําคัญกับการใหบริการที่รวดเร็วทัน
เหตุการณ และใหความสะดวกกับผูมารับบริการ ชวนผูมารับบริการพูดคุยใหขอมูลตามที่ผูมารับ
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บริการตองการ เพ่ือใหผูมารับบริการมีความรูสึกผอนคลาย มีความสบายใจและไมคิดวารอรับบริการ
นานเกินไป

4. ดานการใหความเชื่อมั่น ควรใหความสําคัญกับความสามารถในวิชาชีพ ตรวจรักษา
อธิบายถึงอาการ สาเหตุโรค การรับประทานยา อยางครบถวน และใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ
โดยการอธิบายและตอบขอสงสัยแกผูมารับบริการทุกคร้ังจนผูรับบริการมีความพอใจมากที่สุด

5. ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ ควรใหความสําคัญกับ การดูแลเอาใจใสผูรับบริการ
ตามความตองการ รับฟงเร่ืองราว ความไมสบายใจเก่ียวกับอาการเจ็บปวย รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร
แนะนําวิธีแกปญหาใหผูมารับบริการได

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
จากการวิจัยคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ที่ดําเนินการตาม

ข้ันตอนจนสําเร็จเรียบรอย ดังปรากฏผลการวิจัยที่สรุปไวแลวนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแกผูที่จะทํา
การวิจัยคร้ังตอไปดังนี้

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเปนระยะๆ เนื่องจากสถานการณมี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพ่ือเปนการพัฒนาโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน กับผูมารับบริการทั้งจังหวัด
ปทุมธานี ในรูปแบบสัมภาษณเชงิลึก เพ่ือใหไดขอมูลที่จะนํามาพัฒนา

3. ควรมีการศึกษาสภาพความเปนจริงของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลดาน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ
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หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี
_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จากผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการการผลิต จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ป มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอปนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท
และประเมินวาตนเองประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง

กลยุทธสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พบวา ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลยุทธ
ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the marketing mix strategies

for entrepreneurs in small and medium sized enterprises in Bang Kruay, Nonthaburi
province. The results of this research found that most key informants were male
between 41 to 50 years old. Level of education was bachelor degree. They were
mostly in production business. Business registration was in personal business. The
time of doing business was 5-7 years. The average income was less than or equal to
10 million Baht. Self-assessment of success was in medium level.

Marketing Strategies towards the success of small and medium entrepreneur,
it was found that product and place were influencing towards the success of small
and medium entrepreneurs at the level of .05 significantly. Moreover, price and
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promotion strategy were not influencing towards the success of small and medium
entrepreneurs.

คําสําคัญ
ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลยุทธสวนประสมการตลาด

ความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา

ประเทศ โดยเนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนมากข้ึน เปาหมายที่สําคัญ
ประเด็นหนึ่ง คือการสรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สนับสนุนใหมีผูประกอบการใหมเพ่ิมข้ึน เพ่ิมเปาหมายผลิตภัณฑ และบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
หลายๆ ดาน เปนแหลงจางงานขนาดใหญของประเทศ เนื่องจากครอบคลุมเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม
จํานวนกิจการกวารอยละ 90 ของธุรกิจในประเทศจัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจาก
ขอมูลในการสํารวจสถานประกอบการของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ถึง 854,064 ราย โดยเปนกิจการคาปลีกมากที่สุดคิดเปนสัดสวน 30.4% รองลงมาไดแก
อุตสาหกรรมการผลิต 18.4% การบริการ 16.6% ภัตตาคารและโรงแรม 9.6% คาสง 3.2% และ
อ่ืนๆ 20.7% ซึ่งปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก
1) ขาดแคลนแหลงเงินทุนเพ่ือนํามาลงทุนและขยายกิจการ จึงขาดหลักทรัพยในการคํ้าประกันเงินกู
2) ขาดความรูความสามารถเร่ืองระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการมักอาศัยประสบการณ
จากการเรียนรู การลองผิดลองถูก 3) มีปญหาในการวาจางแรงงาน เมื่อแรงงานมีทักษะฝมือและ
ความชํานาญมากข้ึนมักจะยายออกไปทํางานกับธุรกิจขนาดใหญข้ึนและผลตอบแทนสูงกวา 4) มี
ขอจํากัดดานเทคนิควิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 5) มีขอจํากัดในการไดรับการสงเสริม
ของภาครัฐ และ 6) มีปญหาดานการตลาดและการแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญ (สถาบันการอาชีวะ
ภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพเทิง, 2553)

การศึกษาขอมูลทางดานกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเปนเร่ืองที่จําเปนและสําคัญตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีสวนเก่ียวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเคร่ืองมือทางการตลาดที่นิยมนํามาใชใน
กิจการเพ่ือที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมายที่วางไวคือ สวนประสม
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การตลาดที่จะประกอบไปดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย
(Place)   และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  (พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 2548) ดังนั้นผูศึกษาจึงมี
ความตองการที่จะศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางใหภาครัฐและเอกชนใหความ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ แกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
กลยุทธสวนประสมการตลาดมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกลยุทธสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาของกิจการหรือผูบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ยังคงดําเนินกิจการอยู ซึ่งปรากฏรายชื่อตามที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยรวบรวมไว จํานวน
2,212 แหง

ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่
และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน ทําการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใชดุลยพินิจของผูวิจัยในการกําหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเปนสมาชิกในกลุมตัวอยาง คือ
เลือกกลุมตัวอยางจากทุนการจดทะเบียนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
วิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามที่พัฒนาข้ึนนั้นจะ

ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของกิจการ รูปแบบ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ระดับรายไดของกิจการเฉลี่ยตอป และ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ เปนแบบสอบถามเปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบจํานวน 8 ขอ
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สวนที่ 2 กลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ 3 ขอ
ดานราคา 2 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย 6 ขอ และดานการสงเสริมการตลาด 15 ขอ
แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา มี 5 ระดับ (ตั้งแต 1 = นอยที่สุดจนถึง 5 = มากที่สดุ)

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ
3. การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง
ผูวิจัยไดเสนอแบบสอบถามที่สรางข้ึนสําหรับการศึกษาไปทําการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง

และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 สรางเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยการศึกษา เอกสาร และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ
3.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability)

ของแบบสอบถาม คํานวณคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ซึ่งคาที่ไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70

4. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency)

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน ไดแก วิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 327 คน ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.27 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 45.57
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.88 ประกอบกิจการการผลิต รอยละ 34.25 จดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา รอยละ 54.43 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-7 ป รอยละ 33.94
มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอปนอยกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท รอยละ 33.64 และประเมินวาตนเอง
ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.78 ตามลําดับ

2. กลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ สามารถสรุปตามตารางดังตอไปนี้

ตารางท่ี 1 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานผลิตภัณฑ

ดานผลิตภัณฑ X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. ทานมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลกูคาเสมอๆ 4.16 0.696 มาก 3
2. ทานมีการนําเสนอถึงคุณภาพของผลติภัณฑใหกบัลกูคา 4.35 0.807 มาก 1
3. ทานมีผลติภัณฑใหลูกคาเลือกอยางหลากหลาย 4.23 0.807 มาก 2

รวม 4.25 0.646 มาก
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กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด คือ
การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคาอยูในระดับดีมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
รองลงมา คือมีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคาเสมอๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานราคา

ดานราคา X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. มีคุณภาพคุมกับราคา 4.61 0.580 มาก 1
2. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของผูประกอบการอืน่ มีราคาถูกกวา 4.01 0.950 มาก 2

รวม 4.31 0.622 มาก

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ มี
คุณภาพคุมกับราคาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 และรองลงมาคือ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการอ่ืนมีราคาถูกกวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานชองทางการจัดจําหนาย

ดานชองทางการจัดจําหนาย X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก 4.17 0.729 มาก 2
2. สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ 4.21 0.696 มาก 1
3. สถานที่ซื้อสะดวกสบาย 4.15 0.682 มาก 3
4. การจัดแสดงผลิตภัณฑเปนทีด่ึงดูดใจของลกูคา 4.10 0.787 มาก 5
5. จัดเรียงผลิตภัณฑเปนหมวดหมูชัดเจน 4.14 0.708 มาก 4
6. มีชองทางการจดัจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน

อินเตอรเน็ท
2.27 0.967 ปานกลาง 6

รวม 3.84 0.441 มาก

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และกลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ มีชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชนอินเตอรเน็ท มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27
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ตารางท่ี 4 การใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจดานการสงเสริมการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด X S.D. แปลผล อันดับท่ี
1. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ

หนังสือพิมพ
2.36 1.139 ปานกลาง 12

2. มีการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายเขาถึง
กลุมเปาหมาย

3.09 0.930 ปานกลาง 7

3. มีการจัดกิจกรรม (Event) 2.01 0.763 นอย 13
4. มีการแนะนําผลิตภัณฑทางแคตตาล็อก 2.72 1.229 ปานกลาง 10
5. มีการใหบริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา 3.88 0.994 มาก 4
6. มีการรับประกันผลิตภัณฑหรือรับคืน 3.55 1.075 ปานกลาง 6
7. มีการสํารวจความตองการของลูกคาในการเลือกซื้อ

หรือเลือกใชผลิตภัณฑ
3.79 1.208 มาก 5

8. มีชวงจัดรายการสวนลดแกลูกคา 3.01 1.132 ปานกลาง 8
9. มีการแจกของแถมสําหรับลูกคา 2.97 1.160 ปานกลาง 9
10. มีการสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ 2.58 1.145 ปานกลาง 11
11. มีการจัดสงผลิตภัณฑแกลูกคาถึงบาน 3.09 1.281 ปานกลาง 7
12. มีการขายผลิตภัณฑเงินเชื่อแกลูกคา 2.58 1.241 ปานกลาง 11
13. พนักงานขายมีความสุภาพ 4.40 0.710 มาก 1
14. พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี 4.36 0.672 มาก 3
15. พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํา

รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.39 0.704 มาก 2

รวม 3.25 0.484 ปานกลาง

กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ
มากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาคือ
พนักงานขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ
พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ตามลําดับ สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ
มีการจัดกิจกรรม (Event) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.01 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธิ์การวิเคราะห Multiple Regression กลยุทธทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กลยุทธทางการตลาด B Std. Error
ดานผลิตภัณฑ -0.704* 1.043
ดานราคา 0.021 0.267
ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.427 0.350
ดานการสงเสริมการตลาด 1.833* 0.266

(Constant) 3.497 1.043
R2 0.049
N 327

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พบวา กลยุทธทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนกลยุทธดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนําเสนออภิปรายตามรายละเอียดการคนพบดังนี้

กลยุทธทางการตลาดที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเลือกใชประกอบไปดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมพบวา
มีเลือกใชอยูในระดับมาก ซึ่งกลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด
คือ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด เมื่อพิจารณารายดาน มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการ
ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคา ซึ่งสาเหตุนาจะมาจาก
ผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความใกลชิดกับลูกคาคอนขางมาก ทําให
ทราบถึงขนาดและศักยภาพของตลาดเปาหมาย ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ
ตลอดจนฐานขอมูลลูกคาปจจุบัน

2. ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุดคือ มีคุณภาพคุมกับราคา ซึ่งสาเหตุนาจะมาจากการตั้งราคานั้น แมวาผูประกอบการ
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จะเปนผูกําหนดราคา แตหากพิจารณาใหครบทัง้กระบวนการแลวจะพบวาในที่สุดแลวราคาจะถูกหรือ
แพง  ลูกคาจะเปนผูพิจารณาวาตนทุนที่แทจริงควรอยูที่เทาไหรโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นการตองราคาจะตองกําหนดวาราคาใดเปนราคาที่ลูกคายอมรับ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ ซึ่ง
สาเหตุนาจะมาจากกลยุทธการจัดจําหนาย (Place Strategy) เพราะถาสามารถหาชองทางการ
กระจายผลิตภัณฑไปสูมือผูบริโภคไดมากเทาไหร ผลกําไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทานั้น โดยชองทางการ
จัดจําหนายที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ การขายไปสูมือของผูบริโภคโดยตรง เพราะการขายตรงไปสูมือ
ผูใชผลิตภัณฑจะไดกําไรที่มากกวาการขายผานพอคาคนกลาง แตจะคํานึงถึงเพียงกําไรอยางเดียว
ไมได เพราะกลยุทธนี้จะตองพิจารณาถึงความครอบคลุมพ้ืนที่

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพ ซึ่งสาเหตุนาจะมาจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนธุรกิจที่เปนอิสระมีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยเจาของ
เอง ไมเปนเคร่ืองมือของธุรกิจใดไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืนมีตนทุนในการ
ดําเนินงานต่ําและมีพนักงานจํานวนไมมาก กลุมเปาหมายสวนใหญคือคนในพ้ืนที่และใกลเคียง

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูประกอบการใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในการ

ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้

1. ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานราคาในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุด  คือ มีคุณภาพคุมกับราคา รองลงมาคือ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของผูประกอบการอ่ืน
มีราคาถูกกวา

2. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในการ
ดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ การนําเสนอถึงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับลูกคา รองลงมา คือ มีผลิตภัณฑ
ใหลูกคาเลือกอยางหลากหลาย และมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคาเสมอๆ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ สถานที่ซื้อมีความเพียงพอตอความตองการ
รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งรานไปมาสะดวก และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอย
ที่สุดคือ ชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ท

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ พนักงานขายมีความสุภาพ รองลงมาคือ พนักงาน
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ขายใหการตอนรับและใหคําแนะนํารายละเอียดของผลิตภัณฑ และพนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี
สวนขอที่กลุมตัวอยางใชนอยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรม (Event)

กลยุทธทางการตลาดมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พบวา ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลยุทธดานราคา และ
ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ผลการศึกษาคร้ังนี้เปนประโยชนตอผูประกอบการและผูที่สนใจเร่ืองนี้ทราบกลยุทธ
สวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต

2. เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนําผลการ
ศึกษาวิจัยไปปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจดังนี้

2.1 ดานผลิตภัณฑควรมีความหลากหลายใหผูบริโภคเลือกสรร และตองเปนผลิตภัณฑ
ที่มคีวามใหมละทันสมัยเสมอ

2.2 ดานราคาควรกําหนดราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสม ซึ่งถาผูประกอบการสามารถ
กําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงในตลาด จะเปนจุดแข็งที่สําคัญในการแขงขันและรวมถึงการใหบริการที่
รวดเร็วและมีความถูกตองชัดเจน

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรเลือกทําเลที่ตั้งรานคาใหอยูใกลชุมชนใหมากที่สุด
และควรขยายเวลาขายผลิตภัณฑหรือบริการใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึน

2.4 ดานการสงเสริมการตลาดควรอํานวยความสะดวกใหลูกคาเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
มากข้ึน เชน มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอ การเดินทางสะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกในการเขา
ใชบริการหรือการจัดซื้อผลิตภัณฑ

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
1. กลยุทธในการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมและทิศทางของการลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม
3. ศึกษาวิจัยเชิงลึกเร่ืองกลยุทธสวนประสมการตลาดเฉพาะประเภทของธุรกิจ เชน กล

ยุทธสวนประสมการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจการคาปลีก
4. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธสวนประสมการตลาดของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของสินคาหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี

CONSUMER BEHAVIOR OF DECISION MAKING ON MARKETING MIX ON FIVE STARS
ONE TAMBON ONE PRODUCT IN NONTHABURI PROVINCE

พรพิมล สัมพัทธพงศ
Pornpimol Sampatpong

หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี
_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และสวน

ประสมทางการตลาดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินคาเฉากวยโบราณ คร้ังละ 101 – 200 บาท เหตุผลคือ
บริโภคเอง ไมมีการวางแผนซื้อสินคาลวงหนา รับขอมูลขาวสารจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก ซื้อสินคาใน
วันเสาร ชวงบาย และเพ่ือน/คนรูจักมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในระดับปานกลาง

จากการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
พบวาเพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา และอาชีพหลัก
มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา วันที่ซื้อสินคา และพบวารายได
เฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด

ABSTRACT
The objectives of this study for behavior analysis on five star One Tambon

One Product, the results were found that most respondents chose to buy Chao
Guay. They spent about 101 – 200 Baht. The reason of buying was own consumption.
They had not planned to buy the One Tambon One Product before. They received
news from friends or relatives. Most of time of buying was on Saturday and in after
between 1 pm – 7.59 pm. Most respondents were influenced by friends or someone
that they know and most respondents were given the overall importance on
marketing at medium level and all factors were also overall at medium level.

From the hypothesis test, it was found that sex had positively relationship
with the behavior of buying decision on time of buying. Age and education had
positively relationship with the behavior of buying decision on type of product.
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Marriage status had positively relationship with the behavior of buying decision on
reason of buying. And occupation had positively relationship with the behavior of
buying product on reason of buying date of buying. Finally, different in consumer
average income per month had differently given an importance on marketing mix of
only one factor that was promotion.

คําสําคัญ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ระดับ 5 ดาว

ความสําคัญของปญหา
นโยบายของภาครัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑที่เกิดจาก ภูมิปญญาของทองถิ่น

ทั่วประเทศ ภายใตโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ OTOP ที่จัดทําข้ึนโดยมีเปาหมาย
หลักในการสรางรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา จังหวัดนนทบุรีมีสินคาในโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑมากกวา 4,147 รายการ และเปนสินคาระดับ 5 ดาว กวา 17 รายการ (ไทยตําบล
ดอทคอม, 2553) ปจจุบันสภาพการตลาดของสินคา OTOP จะมีสถานที่จัดจําหนาย เปนศูนยสินคา
OTOP ระดับจังหวัด แตก็ยังเจอปญหาคือมีรานคาที่เปนคูแขงในบริเวณใกลเคียง ที่ขายสินคา
เหมือนๆ กัน เรียงรายกันอยูริมถนน หรือรานคาที่อยูในศูนยสินคาอ่ืนใน Plaza การจัดตกแตงรานมี
ชั้นวางสินคาที่สะอาดแตยังไมนาสนใจเทาที่ควร  ตัวผลิตภัณฑของสินคา OTOP มีใหเลือก
หลากหลาย รูปแบบหีบหอทันสมัย มีการจัดระดับคุณภาพของสินคา สวนราคาขายจะถูก เพราะมา
จากตนทุนที่ต่ํากวาแตก็ใกลเคียงกับรานคาคูแขง  สวนในเร่ืองการสงเสริมการตลาด มีการจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ในงานตางๆ เชน OTOP City, OTOP ภูมิภาค มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ต จัดทําแผนพับแจกจายใหเปนที่รูจัก

ตลาดสินคา OTOP ยังมีจุดเดนที่ผลิตภัณฑที่จําหนายจะเหมาะสมกับพฤติกรรมในการซื้อ
สินคาของชาวไทยและชาวตางประเทศคือตองการของที่ดีพอควรแตมีราคาถูก และมีใหเลือก
หลากหลาย แตในปจจุบันประสบปญหาคือสินคา OTOP บางแหงที่ไมประสบความสําเร็จและไดปด
กิจการไป เนื่องจากมีสินคานอยและไมนาสนใจ หรือไมคุมกับการแวะเขาไปชม และสินคาที่แสดงและ
จําหนายนั้นไมไดโดดเดน หรือมีความจําเปนที่จะตองซื้อ นอกจากนั้นสินคาประเภทอาหาร ก็อาจจะ
ไมสด หรือใกลจะหมดอายุ เปนตน การศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
อยางไร มีการใชสินคาหรือบริการในลักษณะใด และในปริมาณความถ่ีมากนอยเพียงไร นอกจากนั้น
ยังทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ดังนั้นองคความรูดาน
พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีประโยชนตอตัวผูบริโภค ผูผลิตหรือผูใหบริการและตอหนวยงานที่เก่ียวของ
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว
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ในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือประโยชนในการนําผลจากการวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนากลยุทธผลิตภัณฑของ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวใน

จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5

ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีกับปจจัยสวนบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่เคยซือ้สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในรานคาที่มี
การจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 17 แหง  และ
ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยวิธีการกําหนดโควตา (Quota Sampling) จาก
รานคา จํานวน 17 แหง ๆ ละ 40 คน  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 680 คน และเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบ (Multiple
Choice) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว

สวนที่ 2 ขอมูลทีเ่ก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว
ของจังหวัดนนทบุรี ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบ (Multiple Choice) โดยใหเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว

สวนที่ 3 ขอมูลทีเ่ก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการซือ้สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5
ดาวของจงัหวัดนนทบุรี โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale)

3. การสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง
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3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือโดยการใหที่ปรึกษาคณะกรรมการการวิจัย
และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองดานการตั้งหัวขอการวิจัย วัตถุประสงค
สมมุติฐาน แบบสอบถามและรูปแบบการเขียนแบบสอบถาม และรายงาน เพ่ือเปนแนวทางนําไป
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  โดยไดนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบกับกลุมที่มีความใกลเคียงประชากรการวิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบถึงขอบกพรอง ใน
เนื้อหาขอความ และทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha เพ่ือนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ และสามารถนําไปใช
วิจัยได ไดคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha = 0.83

4. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติที่ ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive statistics) สําหรับบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการซื้อสินคา
โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สวนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบ
ความสัมพันธของสมมติฐานใชวิธีหาคาไค-สแควร (Chi - square  test) และทดสอบความแตกตาง
ตัวแปรที่ศึกษา โดยใชสถิติ t-Test เพ่ือทดสอบความแตกตางกันของคาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 34.12 มี

อายุระหวาง 20 - 39 ป รอยละ 61.47 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 43.68 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 41.18 สถานภาพโสด รอยละ 53.09 และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 28.24

2. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคา
ประเภทเฉากวยโบราณ รอยละ 8.99  มีเพียงรอยละ 3.78 ที่ซื้อสินคาประเภทเคร่ืองแกงตาง ๆ
จํานวนเงินที่ซื้อสินคาสวนใหญคร้ังละประมาณ 101 - 200 บาท รอยละ 31.91 รองลงมา จํานวน
201-300 บาท รอยละ 25.15 และมากกวา 500 บาท รอยละ 16.76 เหตุผลในการซื้อสินคาสวน
ใหญเพ่ือบริโภคเอง รอยละ 40.44  มีเพียงรอยละ 2.49 ที่มีเหตุผลในการซื้อสินคาเพราะรูปลักษณที่
สวยงาม สวนใหญไมมีการวางแผนซื้อสินคา รอยละ 59.12 และมีเพียงรอยละ 40.88 ที่มีการวาง
แผนการซื้อสินคา การรับขอมูลขาวสารสวนใหญรับรูจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก รอยละ 40.29  มีเพียง
รอยละ 3.82 ที่รับรูขอมูลจากแผนพับ  วันที่ซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร รอยละ 33.53 มีเพียง
รอยละ 4.56 ซื้อวันพฤหัสบดี ชวงเวลาที่ไปซื้อสินคาสวนใหญเปนชวงบาย (13.00 น. ถึง 19.59 น.)
รอยละ 64.85  มีเพียงรอยละ 35.15 ซื้อสินคาชวงเชา (8.00 น. ถึง 12.59 น.) และผูที่มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนกลุมเพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 24.85 มีเพียงรอยละ 11.76 ที่ผูจําหนาย
สินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

3. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาวของ
จังหวัดนนทบุรี พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุก
ดาน โดยในดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ดานสถานที่การ
จัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52

4. การทดสอบสมมุติฐาน
4.1 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศ
มีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาชีพหลัก
มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา และวันที่ซื้อสินคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

4.2 สมมุติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ ไมพบความแตกตาง

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนําเสนอตามรายละเอียดการคนพบดังนี้
1. กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัด

นนทบุรี โดยประเภทสินคาที่ซื้อเปนเฉากวยโบราณ มีเหตุผลในการซื้อสินคาเพ่ือบริโภคเอง ไมมีการ
วางแผนซื้อสินคาลวงหนาจะรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก วันที่ซื้อสินคาเปนวันเสาร ชวง
บาย ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนกลุมเพ่ือน/คนรูจัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริโภค
ที่มาซื้อสินคาสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาเดิม จึงมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อที่อาจจะเกิดมาจาก
ความเคยชินในตัวผลิตภัณฑ มีพฤติกรรมการซื้อเปนประจํา คุนเคยกับยี่หอและมีเวลานอยในการคิด
และคนหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ไดกลาวถึง การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคตามความเคยชินวาเปนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการโดยมิไดใชขอมูลหรือความพยายาม
ทุมเทใดๆ แตเปนการตอบสนองตามความเคยชินของตนเอง หรืออาจไมตระหนักถึงการซื้อของตนจน
เกิดคําถามในใจวาซื้อสินคาเหลานั้นมาเพ่ืออะไร

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว จังหวัดนนทบุรี มาก
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ที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานิชา พัฒนขจร (2548) ไดศึกษา
เก่ียวกับกลยุทธผลิตภัณฑของครีมลางหนาสมุนไพรของผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อและการใชผลิตภัณฑลางหนาที่มี
ความสําคัญมาก คือ ดานผลิตภัณฑ

3. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่
เลือกซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ
สินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืนๆ
(2546) กลาวถึงปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูซื้อ อาทิ อายุที่ตางกันจะมีความ
ตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน หรือรูปแบบการดํารงชีวิต ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และ
กลุมอาชีพของแตละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต โดย
รูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น และ
ผลการวิจัยพบวาอาชีพหลักมีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา และ
วันที่ซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะเฉพาะของบุคคล
เปนบุคลิกภาพที่บงชี้ความเปนปจเจกบุคคลซึ่งจะมองตัวตนเปนหลักและมีพฤติกรรมการบริโภคที่
สอดคลองกับตนที่รับรูหรือภาพลักษณของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dolich (1969) ซึ่งได
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาอุปโภค บริโภคตาง ๆ เชน สบู ยาสีฟน และเบียร พบวา ผูบริโภคจะ
เลือกซื้อตราสินคาที่คิดวามีลักษณะคลายคลึงกับภาพลักษณของตน

4. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และคนอ่ืนๆ (2546) ไดศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต พบวา ลักษณะสวน
บุคคลมีความสัมพันธกับการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด และผูบริโภคที่มีปริมาณการ
ซื้อสินคาแตกตางกันจะใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและการสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินคา OTOP คอนขางนอยโดยเฉพาะในดานเหตุผล
ในการซื้อสินคา เพราะรูปลักษณที่สวยงาม  มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและราคาถูก นอกจากนั้น
ยังพบวาการรับรูขอมูลขาวสารจากแผนพับ หนังสือพิมพ และโทรทัศนผูบริโภคมีการรับรูนอย
ตลอดจนผูจําหนายสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อตอผูบ ริโภคนอย ดังนั้นทุกภาคสวนทั้ ง
ผูประกอบการ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรสวนทองถ่ิน ควร
สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา ผลักดันสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไดรับการพัฒนา
ดานการตลาดใหครบทุกดาน โดยเฉพาะสวนประสมทางการตลาด ในดานชองทางการจัดจําหนาย
เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกแหลงที่จะซื้อสินคา ซึ่งจะตองมีรานคาหลากหลายประเภทที่มีผลในการ
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ดึงดูดใจผูบริโภคที่แตกตางกัน  เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรมาเก็ตดิสเคานตสโตร รานขายสินคา
เฉพาะอยาง นอกจากนั้นยังตองเนนทําเลและขนาดของรานที่อยูใกลที่พักอาศัย ภาพลักษณของ
รานคาที่ทันสมัย สินคามีคุณภาพ บริการดี เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย สวนในดานการ
สงเสริมการตลาด ควรจะใชการสื่อสารประชาสัมพันธที่ดึงดูดใจลูกคา เชน การใชสื่อโฆษณา แผนพับ
โทรทัศน  ผูจัดจําหนาย ใหเนนดานราคา สินคาจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกแหลงที่จะซื้อ
ของผูบริโภค เพ่ือประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและตองการของผูบริโภคมากข้ึน ตลอดจนจูงใจผูบริโภค
ใหมีพฤติกรรมตัดสินใจซื้อโดยไมไดวางแผนลวงหนา ซึ่งจะทําใหผูซื้อสนใจที่จะซื้อและเห็นคุณคาใน
ตัวผลิตภัณฑสินคา OTOP อยางตอเนื่อง โดยใหผูจัดจําหนายใชวิธีการลดราคาสินคาและสงเสริม
การขาย ณ จุดซื้อเพ่ิมมากข้ึน หรือใชการสื่อสาร ณ จุดซื้อกับผูซื้อใหเปนที่สนใจ โดยจัดแสดงสินคา
การติดโปสเตอร การใชสัญลักษณตางๆ หรือปายโฆษณา แผนปายติดที่ชั้นวางของ หรือรูปแบบอ่ืนๆ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วมากข้ึน และควรมีการเผยแพรขอมูล
สินคา OTOP ไปอยางทั่วถึงทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และนานาชาติทั่วโลกอยางแพรหลาย
ตอไป

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือใหไดขอมูลจากผลการวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค
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บทคัดยอ
การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี เปนรายขอ
ในแตละดาน ตามทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของผูบริหารและครูผูสอน โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,844 คน ไดกลุมตัวอยางมาจํานวน 250
คน ซึ่งเปนผูบริหาร จํานวน 51 คน และครูผูสอน จํานวน 199 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x̄) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และดานการปฏิบัติตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา เพศ ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน พบวา ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงาน และขนาดของโรงเรียน
มีผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เพศ และวุฒิการศึกษา ไมแตกตางกัน
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แสดงใหเห็นวา เพศ และวุฒิการศึกษาไมมีผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

ABSTRACT
The purposes of this research were to study desirable characteristic of

teachers teaching basic job for occupation and technology subject as individual on
both sites according to viewpoint of both administrators and teachers of school
under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office and to compare the
expectation of desirable characteristic of teachers teaching basic job for occupation
and technology subject of administrators and teachers of school under Samut Prakan
Primary Educational Service Area Office. The population was 2,844 people, and the
sample of this research was 250 persons including both administrators 51 persons
and teachers 199 persons randomized by several-stage sampling. A tool used for
data collection was a questionnaire with a reliability of 0.99. Statistics used for data
analysis were mean and standard deviation. A Statistic used to test hypothesis was
one way ANOVA. When the difference at significant level of .05 was found, paired
comparision was tested by Scheffe’s method.

The research found as follows:
1. The analysis result of the expectation of desirable characteristic of

teachers teaching basic job for occupation and technology subject of schools under
Samut Prakan Primary Educational Service Area Office as a whole was at a high level.
Considering each aspect, knowledge had the highest mean in a high level, while
practice had the lowest mean in a high level.

2. The comparison of the expectation of desirable characteristic of teachers
teaching basic job for occupation and technology subject of schools under Samut
Prakan Primary Educational Service Area Office according to educational level,
gender, job position, and size of schools showed as follows:

According to job position and size of schools, it was different in overall and
each aspect. This indicated that job position and size of schools did not affect the
expectation of desirable characteristic of teacher teaching basic job for occupation
and technology subject of schools under Samut Prakan Primary Educational Service
Area Office. According to gender and educational level, it was not different in overall
and each aspect. This indicated that gender and educational level did not affect the
expectation of desirable characteristic of teacher teaching basic job for occupation
and technology subject of schools under Samut Prakan Primary Educational Service
Area Office.
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คําสําคัญ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ครูกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา

สมุทรปราการ

ความสําคัญของปญหา
ความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารปจจุบันที่มีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว และการ

พัฒนาที่ตอเนื่องอยางหยุดไมอยูนั้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางมากมายทําใหเกิด
ปญหาทางสังคมตามมาหลายดาน เชน ความแตกแยกทางความคิด สิ่งแวดลอม ความแตกแยกทาง
สังคมเทคโนโลยี  ความแตกตางในดานความรูเร่ืองเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดข้ึน
เนื่องจากความไมสมดุลกัน ระหวางความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกับความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีทางการศึกษาของคนไทย

ผลของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่พัฒนาอยางไมหยุดนิ่งนั้น ยอมสงผลให
ครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี อาทิ วิชาคอมพิวเตอร ไมสามารถนําความรูใหมๆ
สูผูเรียนได เนื่องจากครูผูสอนเองยังขาดคุณลักษณะดานความรูความสามารถ จึงทําใหผูเรียนไมไดรับ
ในสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับ ไมสามารถกาวทันตามเทคโนโลยีที่กาวไปอยางรวดเร็วนั้นได

การสรางนักเรียนใหเปนคนเกง และคนดี เปนความปรารถนาและความใฝฝนของโรงเรียนทุก
แหง ดวยเหตุนี้นโยบายการศึกษาจึงพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะทําใหนักเรียนเปนนักเรียนที่
เกง ดี มีความรูคูคุณธรรม ดวยการสอนวิชาที่สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียนมากข้ึน
ทั้งนี้การที่นักเรียน จะเปนบุคคลที่ เกง ดี มีความรูควบคูคุณธรรมไดนั้นก็ข้ึนอยูวา “แมแบบที่ดี” หรือ
เรียกอีกนัยหนึ่งก็คือ “ครูที่ดี” ที่จะทําหนาที่เปนทั้งผูนําและผูประสานเชื่อมโยงความรูและคุณธรรม
ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียนใหเปนธรรมชาติไดอยางไร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ได
พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับครูไวนาสนใจมาก “ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
สติปญญาของเยาวชนในชาติ ครูเปนบุคคลที่สําคัญและมีความหมายอยางมากตอกระบวนการให
การศึกษาเพราะถาปราศจากครูซึ่งเปนผูสอน การศึกษาหาความรูของเยาวชนจะมีความยากลําบาก
ข้ึนตองใชเวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ดีมีความตั้งใจสอนและมีความรูดี มีวิธีการ
ถายทอด ที่เหมาะสม ยอมจะชวยใหการศึกษาบรรลุเปาหมายไดสะดวกรวดเร็วและงายข้ึน ซึ่งแนว
พระราชดํารินี้ สอดคลองกับมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให
ความหมายของครู วา “ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”

คําวา “ครูดี” มีผูใหกรอบคุณลักษณะไวมากมาย อาทิหลัก 10 ประการความเปนครูดีของ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ที่สรุปวา ครูที่ดีตองมีคุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ
1. มุงมั่นวิชาการ 2. รักงานสอน 3. อาทรศิษย 4. คิดดี 5. มีคุณธรรม 6. ชี้นําสังคม 7. อบรมจิตใจ
8. ใฝกาวหนา 9. วาจางาม และ 10. รักความเปนไทย ซึ่งหลัก 10 ประการนี้ แมจะสามารถบงชี้ถึง
คุณลักษณะการเปนครูที่ดีไดในแนวคิดของนักวิชาการ แตก็ไมอาจบงชี้ ถึงคุณลักษณะครูดีใน
ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนไดอยางแนนอน
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จากความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังใหครูมีบทบาทหนาที่สําคัญและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพ่ือเปนแบบอยางและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
พลเมืองของชาติใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศทั้งทางดานคุณธรรม ความรู และ
ความสามารถ ตางๆ แตก็ยังมีครูบางคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี
เปนที่เสื่อมเสียตอสถาบันวิชาชีพครูเปนอยางมาก ดังที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ เชน
ครูลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง ครูขมขืนและทําอนาจารลูกศิษย ครูขายยาเสพติด เปนตน
ซึ่งพฤติกรรมเหลานีเ้ปนพฤติกรรมที่รายแรงที่สุด ที่ผูบริหาร และครูผูสอนทุกคนไมพึงประสงคใหมีใน
ตัวครู

ซึ่งปจจุบันยังคงพบเห็นครูที่ขาดความรูความสามรถ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ครูทั่วๆ
ไปยังประพฤติปฏิบัติดวยความเคยชิน เปนพฤติกรรมที่ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนไมพึงประสงค
ใหครูประพฤติปฏิบัติ อาทิ ดานการสอน ครูสอนโดยยึดตัวครู เปนสําคัญ ครูเปนใหญแตเพียงผูเดียว
ครูเปนคนถูกเสมอครูไมเคยเปนผูผิด ดานวิชาการ ครูสอนแตในตําราเรียนครูมีความรูแคบไมกวางไกล
ดานสุขภาพกายและจิต ครูชอบใชอารมณ และแสดงอารมณฉุนเฉียวกับนักเรียนโดยไมมีเหตุผลดาน
มนุษยสัมพันธ  ครูพูดจากับนักเรียนดวยถอยคําที่ไมสภุาพใชคําที่รุนแรง ดานบุคลิกลักษณะครูบางคน
แตงกายไมสุภาพนุงกระโปรงสั้นเกินไป ดานการอบรมและการปกครอง ครูไมคอยใหความยุติธรรมกับ
นักเรียนเทาที่ควร ดานการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ครูบางคนไมคอยมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ชอบละทิ้งหนาที่และเขาสอนไมตรงเวลา ที่สําคัญยังขาดความรูความสามารถที่พึงประสงค
ของครูผูสอนอยูอีกมาก

ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอภาพพจนและคุณลักษณะที่ดีของครู ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
และตองการทราบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้มาปรับปรุงและพัฒนา
ใหไดครูผูสอนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค และเพ่ือใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แตกตางกันหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี

เปนรายขอในแตละดาน ตามทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอน ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ประชากรรวม 2,844 คน
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขนาดของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร และครูผูสอน รวม 250 คน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่

พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการ
งานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ในทัศนะของผูบริหาร และครูผูสอน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดานคือ ดาน
ความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และ ดานการปฏิบัติตน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ

3. การสรางและการหาเคร่ืองมือคุณภาพเคร่ืองมือ
3.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ
3.2 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา
3.3 ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ใน 3 ดานคือ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานการปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับความมุงหมายและประชากรที่จะศึกษา ขอความเห็นจากอาจารย
ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไข

3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
นิยามศัพทเฉพาะ แลวเลือกขอที่มีคา IOC มากกวาหรือเทียบเทา 0.5 สวนขอที่มีคา IOC นอยกวา
0.5 นํามาปรับปรุงแกไข

3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรและนักเรียน
ในโรงเรียนหลักข้ันตนของกองทัพอากาศที่มีลักษณะเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางเดียวกัน จํานวน
30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
.99 โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)

3.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวไปปรับปรุงแกไข แลวนําไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุงหมายและสมมุติฐานของการศึกษาคนควาตอไป
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4. การจัดเก็บขอมูล
4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ เพ่ือไปขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ พรอมแบบสอบถาม จํานวน 350 ฉบับ จัดสงพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร และครูผูสอน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

4.2 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนจากโรงเรียนตาง ๆ ตามกําหนด นํา
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป

5. การวิเคราะหขอมูล หลังรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แลว ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังข้ันตอนตอไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณคารอยละ
(Percentage)

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Objective Congruency)
6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ คา t–test Independent
6.4 สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ สามารถนํามา
สรุปไดดังนี้

1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใน
โรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการขนาดกลาง รอยละ 54.40 เพศชาย
รอยละ 52.40  อายุ 36-45 ป  รอยละ 39.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.00 ตําแหนง
ครูผูสอน รอยละ 79.60

2. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มาก และดานการปฏิบัติตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน พบวา

จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ  ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ
ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถ และดานการปฏิบัติตน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ

เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีประเด็นที่
นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยภาพรวมและ
รายดานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการ
งานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ทั้งดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการปฏิบัติตน มี
ความสําคัญเปนอยางมากในคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุพัฒน หมั่นทํา (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่
พึงประสงคของครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ได แก ดานบุคลิกภาพ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะการจัดการเรียนรู และดานความรู และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และครูผูสอน ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรม ผูปกครอง
นักเรียนกับผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนกับครูผูสอนมีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 รายคูผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียน
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ทางไกล ในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียนทางไกลเปนราย
ดานและในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ได แก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานการสอน ดานการพัฒนา และดานวิชาการ และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูประจํากลุมตามทัศนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ วิธีเรียน
ทางไกล จําแนกตามชั้นป และจําแนกตามพ้ืนที่ที่ลงทะเบียน ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับการศึกษาพ้ืนฐานของ ไวท (White,
1998) ไดศึกษาพ้ืนฐานและคุณลักษณะของครูที่มีความมุงมั่นในการสอนในสหรัฐอเมริกา พบวา
คุณลักษณะที่เปนมาตรฐานของครูมีลักษณะ คือ 1) มีความมั่นใจสูง 2) มีความรูดี 3) มีประสบการณ
และมีทักษะความชํานาญ 4) มีทัศนคติที่ดี และ 5) มีความยินดีในอาชีพทางการสอน

นอกจากนี้ผลการวิจัยของไวทยังชี้ใหเห็นวา มาตรฐานตางๆ ที่กําหนดในแบบสอบถามนี้มี
ความสําคัญตอการเรียนการสอน ควรจะมีการอบรมครูกอนการสอน เพ่ิมวัสดุอุปกรณการสอนให
เพียงพอ เพ่ิมการอบรมใหมเพ่ือเตรียมครู ไปสอนเด็กประถม และควรจะเปนทักษะทางภาษาดวย

ทั้งนี้ผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะของครูที่พึงประสงคทั้งในประเทศ และตางประเทศ พอ
สรุปไดวา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของครู ควรประกอบดวย 1) มีความรูความสามารถในการสอน
มีความรูความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูของตนเอง และสามารถใชสื่อการสอนไดเปนอยางดี
2) มีความรูกวางขวางทางดานวิชาการ ใสใจและติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการศึกษาอยูเสมอ
และสามารถนําวิธีการใหมๆ มาพัฒนาการสอนของตนสม่ําเสมอ 3) มีความรูและความศรัทธาใน
หนาที่การสอน มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน และยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน พบวา

จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานที่ตางกัน ก็จะมีความคิดที่ตางกันออกไปไมวาจะดํารง
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน หรือครูผูสอนก็จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเร่ืองของคุณลักษณะที่
พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ตําแหนงที่แตกตางกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตาง
กันไป มุมมอง หรือแนวคิดก็แตกตางกันไป โดยจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยในภาพรวมของครูผูสอนมี
คาเฉลี่ยนอยกวาคาเฉลี่ยผูบริหาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ พุทธเพาะ (2543) ไดศึกษา
คุณลักษณะของครูโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการ
โรงเรียน มีทัศนะเห็นดวยอยูในระดับมากเก่ียวกับคุณลักษณะของครูในโรงเรียน โดยรวมและเปนราย
ดาน 7 ดาน โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ดานการปฏิบัติตน ตามระเบียบคุรุสภาวา
ดวยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ดานมีบุคลิกภาพดี และดานมีมนุษยสัมพันธดี และผูบริหาร
ครูผูสอน กรรมการโรงเรียนประถมศึกษา มีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะ
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ดานมีบุคลิกภาพและดานการปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาวาดวย จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
มากกวากรรมการโรงเรียน

จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ  ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถและดานการปฏิบัติตน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พบวา ดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรนําผลการวิเคราะหที่ไดมาพัฒนา
ดานการปฏิบัติตนใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด ในการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีกวาเดิมโดยการใหความสําคัญในการปฏิบัติตนของครูผูสอนใหมากข้ึน จัดอบรมและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ มาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ หรือสวนหนึ่ง
ของเกณฑ ในการพิจารณารับบุคลากรเขาบรรจุตําแหนงครูผูสอนของทุกโรงเรียน

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
ในการศึกษาทําการวิจัยในคร้ังตอไป ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอน

หลาย ๆ ดาน เพ่ือที่จะสามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพ และเปนตัวกําหนดมาตรฐานในการ
พิจารณาการรับบรรจุของครูผูสอนใหดียิ่งข้ึน สามารถทําใหไดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถทําใหผูบริหารนําผลการวิจัยที่ไดนํามาเปนขอมูลประกอบการคัด
สรรบุคลากร หรือครูผูสอน เพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพตามที่พึงประสงคใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางานของผูบริหารและครูผูสอน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 780 คน ไดกลุมตัวอยางมา
จํานวน 565 คน  โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ
แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x̄)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธีของเชพเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ขนาดกลาง รอยละ 43.41 เปน เพศ
หญิง รอยละ 66.41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 61.24 มีตําแหนงเปน
ครูผูสอน รอยละ 98.45 มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป รอยละ 52.97

2. ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (S.D.=1.39, x̄=3.37) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู
ในระดับ ปานกลาง (S.D.=1.42, x̄=3.48) และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ ปานกลาง (S.D.=1.41, x̄=3.25)
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3. เปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน พบวา

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน แสดงให
เห็นวา ขนาดของโรงเรียนไมมีผลตอสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา วุฒิการศึกษามีผลตอสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2

จําแนกประสบการณทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในไมแตกตางกัน

ABSTRACT
Research on “The State and Problem of Education Quality Assurance System

Process of Primary Schools under the Office of Nonthaburi Education Service Area 2”
aimed to study and compare the state and problem of education quality assurance
system process of primary schools under the Office of Nonthaburi Education Service
Area 2, differentiated by school size, education, and work experience of administrator
and teachers from primary schools under the Office of Nonthaburi Education Service
Area 2, a total of 780 people. Samples were 565 persons, surveyed by using the
Single-stage Random Sampling. Tool used for data collection was a questionnaire
with a reliabiliry of 0.98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and
standard deviation. Statistic used to test the hypothesis was One-way analysis of
variance. Sheffe’s LSD method will be used when the significant difference in statistic
at the level of .05 was found.

The research results were as follows:
1. Analysis result of respondent’s status found was that majority of samples

under medium Office of Nonthaburi Education Service area 2 was 43.41%, was a
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female 66.41%, had a Bachelor’s  degree or equivalence 61.24%, had a job position
as teacher 98.45%, and had a work experience less than 10 years 52.97%.

2. Analysis result of status and problem of education quality assurance
system process of basic education under the Office of Nonthaburi Primary  Education
Service area 2 as a whole was at a moderate level (S.D.=1.39, x̄=3.37). Considering
each aspect, the plan aiming  to improve the quality of education scale of the study
of schools had the highest mean in a medium level (S.D.= 1.42, x̄=3.48), and
organization of  the tracing of education quality had  the lowest mean in a medium
level (S.D.=1.41, x̄=3.25).

3. Comparing the status and problems of the quality assurance system within
the basic schools under the office of Nonthaburi education service area 2,
differentiated by school size, education, and work experiences found as follows:
Differentiating by school’s size, overall view and aspect did not have any differences.
This indicated that the school  size had no effect on the condition and problems of
operating the quality assurance system within the basic schools under the office of
Nonthaburi education service area 2. Differentiating by education, overall view and
aspect showed significant differences at level of .05. Differentiating by work
experiences, overall view and each aspect were not different. Considering each
aspect, from the implementation of the school education’s development plan, from
providing the quality analyzing according to the standard education in schools, and
from providing the continuous development of education quality showed the
significant differences at statistical level of .05. On the other hand, from schools’
academic standards, from plans aiming to improve the quality of education for
educational institutions, from organizing an organization and management of
information, from providing the monitoring of the education quality, and from
preparing an annual report that were not different.

คําสําคัญ
สภาพและปญหาการดําเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดนนทบุรี

ความสําคัญของปญหา
โลกในยุคปจจุบัน เปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ทําใหโลกไรพรมแดน และทําใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในที่หนึ่ง สามารถสื่อสารและ มีผลกระทบ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปยังที่อ่ืนๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว การเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกที่มี
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การแขงขันกันอยางรุนแรงจึงเปนเร่ืองจําเปน ปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ไดแก สติปญญาและความสามารถของคน การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  จึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มี
อยูในตัวคนไดอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง
สามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ผานมา จะ
พบวาวิกฤตการณทางการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ เร่ืองคุณภาพการศึกษาตามที่ทราบกันดีอยู
แลว ปญหาเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของไทย ทําใหคนไทยบางสวนที่มีฐานะรํ่ารวยหาทางออกโดย
สงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะที่คนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานไดเขาเรียนใน
โรงเรียนที่คิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหน็ดเหนื่อยจาก
การเดินทางก็ตาม สวนคนที่ไมมีทางออกซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมใหลูกหลานเรียน
ในโรงเรียนที่ไมแนใจในคุณภาพตอไป

การพัฒนาสถานศึกษาของไทยเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเร่ืองจําเปนที่รัฐจะตอง
ดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียน
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรู
ดวยตนเองและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม
รูจักพ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ซึ่งถาสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
สามารถดําเนินการตามเปาหมายดังกลาวไดบรรลุ คือการใหความสําคัญกับ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ตองการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดดําเนินการสงเสริมการประกัน
คุณภาพใหกับโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 156 โรงเรียน  โดยกําหนด  มาตรการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6 ยุทธศาสตร  โดยเฉพาะกลยุทธที่ 3 เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ในแตละ
ป สพท.นบ. 2 จะติดตามประเมินสถานศึกษา 1 คร้ัง ซึ่งจะประเมินผลใน 3 เร่ืองไปพรอมๆ กัน
(Three In One) ไดแก 1) การประเมินตามตัวชี้วัด (KPI) ของ กพร. หรือ สพฐ. 2) การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีที่มี 18 มาตรฐาน 3) การประเมินระบบการ
ชวยเหลือนักเรียน ทําให ไดขอมูลเหลานี้ไปพรอมกันทีเดียว เพ่ือไมใหเปนภาระกับโรงเรียนมากเกินไป
ในการประเมินผลตางๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ ทําหนาที่ประเมิน ประมาณ 5-6
คน ซึ่งประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก ฝายกรรมการ ฝายทองถ่ิน และฝายโรงเรียน โดยกรรมการแตละ
ทาน จะแบงกันตรวจติดตามและประเมินคนละเร่ือง แตจะชวยเหลือกันใน การประเมิน และ กลยุทธ
ที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถ่ินในการจัดการศึกษา ในการ
สงเสริมการมีสวนรวม ของชุมชน ทั้งอบต. อบจ. และเทศบาล ตางใหความสนใจและใหการ
สนับสนุนการศึกษาเปนอยางดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ ใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพแกสถานศึกษา
จัดทีม ศึกษานิเทศกซึ่งเปนผูที่ผานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก แลวมาใหการอบรม
แนะนําแกสถานศึกษา จัดทําเกณฑในแตละมาตรฐาน ที่ชัดเจนพรอมทั้งคูมือการดําเนินงานเพ่ือเปน
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แนวทางการดําเนินงาน แกสถานศึกษา ใหโรงเรียนจัดงานของโรงเรียนใหเปนระบบและจัด ประชุม
โรงเรียนเพ่ือพิจารณาปญหาในการดําเนินงานและรวมแลกเปลี่ยน เรียนรู ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่
เปนตนแบบจนผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจ ใหโรงเรียนทุกโรงจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
จัดสงให (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 จัดคณะศึกษานิเทศกไปรวมประเมินสถานศึกษา โดย ประเมินปละคร้ังใน 3 เร่ืองไป
พรอมกัน ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา  โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ประสบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ไดแก ผูบริหารบาง
โรงเรียนยังขาดประสบการณในการทํางาน  ครู บุคลกรทางการศึกษา ขาดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานและขาดแคลนและยังไมเพียงพอตอความตองการ  รวมทั้งขาดแคลนงบประมาณที่จะนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งปญหาเหลานี้อาจสงกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และมาตรฐานการศึกษา  หรืออาจสงผลตอปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดดําเนินการไปมากนอยเพียงใด   มีปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการอยางไร  และโรงเรียนแตละขนาดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกันหรือไม  เพ่ือเปนขอมูลแกหนวยงานตนสังกัดในการวางแผน  หาแนวทางสนับสนุนให
โรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหคุณภาพใกลเคียงกัน  และสามารถ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีปญหาในการดําเนินงานมากนอยแตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน  มีการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ มคีวามแตกตางกันหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน  ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ ใชในการศึกษาคร้ังนี้   ไดแก บุคลากรสถานศึกษาที่ รับผิดชอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 และ สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน
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156 แหงๆ ละ 5 คน โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
หลายข้ันตอน ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร และครูรวม 565 คน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูเก่ียวกับสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถาม
เปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา หรือ ขอความ

ตอนที่ 2  สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาในดานกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

3. การสรางและการหาเคร่ืองมือคุณภาพเคร่ืองมือ
3.1 สรางแบบสอบถาม

แบบสอบถามผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา แบงออกเปน
2 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
คําถามเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา หรือ ขอความ

ตอนที่ 2 สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาในดาน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาน
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

3.2 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและ
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ   เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความ
เที่ยงตรงตามเนื้อและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข

3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พรอมทั้งคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน
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3.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและนําเสนอ
ตอประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม

3.5 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญตามขอ 4 มาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item – Objective Congruence Index: IOC) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา,
2539) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาใช สวนขอที่มีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ

3.6 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try  out) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
10 แหง ๆ ละ 3 คน  จํานวน 30 คน  แลวนํามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1990 อางถึงใน
สุภาพร  ไผโพธิ์, 2551) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98

3.7 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
จริงเพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุงหมายและสมมุติฐานของการศึกษาคนควาตอไป

4. การจัดเก็บขอมูล
4.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎวไลยอลงกรณ ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพ่ือขอความ
กรุณาออกหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใน
การดําเนินการวิจัย

4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยทางไปรษณียไปยัง
ผูบริหารโรงเรียน พรอมทั้งแนบซองติดแสตมปสงถึงผูวิจัยไวภายในซอง เพ่ือสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย
และกําหนดเวลาสงแบบสอบถามคืน

5. การวิเคราะหขอมูล หลังรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แลว ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังข้ันตอนตอไปนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณคารอยละ
(Percentage)

ตอนที่ 2 วิเคราะหหาคาความแตกตางสภาพ/ปญหาและเปรียบเทียบปญหาสภาพและ
ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way
ANOVA) ตามขนาดของโรงเรียน  ตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณของครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันระบบคุณภาพภายในโรงเรียน

6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Objective Congruency)
6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ คา t–test Independent
6.4 สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 387 คน สวนใหญเปนผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 168 คน คิดเปนรอย
ละ 43.41 เปนเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 66.41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.24 ตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 381 คน คิดเปนรอย
ละ 98.45 และมีประสบการณทํางาน นอยกวา 10 ป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 52.97

2. ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังตอไปนี้

ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ดานการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในตามลําดับ และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง

3. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ดานจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จําแนกประสบการณทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดานจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และดานการจัดทํารายงานประ จําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในไม
แตกตางกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้
1) สภาพและปญหาการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง โดยปญหาในแตละดานที่สถานศึกษาประสบมากที่สุด คือ ปญหาการกําหนดมาตรฐานที่แสดง
ถึงเอกลักษณของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ, ปญหาการกําหนด
วิธีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม, ปญหาการมี
ระบบการใชและใหบริการขอมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว, ปญหาการประเมินผลการดําเนินงานและความ
พึงพอใจตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว, ปญหาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่
สามารถนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา, ปญหาการกําหนดวิธีการ เคร่ืองมือ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา, ปญหาการมีระบบ  สนับสนุน  อํานวยความสะดวก และ
นิเทศติดตามการดําเนินงานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, และปญหาการนิเทศ
กํากับ  ติดตาม  และ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับ งานวิจัยของ วิลาวัลย   ศรีแผว (2546) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหา
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร
โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานปจจัย  และดานกระบวนการ  มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับ  มาก  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานปจจัย
และดานกระบวนการ  มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย สอดคลองกับ สมพงษ  อาจศัตรู  (2549)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  สภาพและปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ นอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ทองใส จันทระรัตน (2551)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนกุดวังแกวที่ไดรับการ
ประเมินภายนอก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา  สภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก  ปญหาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก  แนว
ทางการแกไขการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้  ผูบริหารควรสรางความตระหนักและ
ยอมรับในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนควรมีการ
วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา

2)  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไมมีความแตกตางกัน
ตามขนาดโรงเรียนและประสบการณทํางาน ในขณะที่มีความแตกตางกันตามวุฒิการศึกษา โดย
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โรงเรียนที่มีผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่จบปริญญาตรีและโท มี
ความแตกตางกัน สวนสภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ไมมีความแตกตางกัน ในโรงเรียนที่มีผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่จบ
ปริญญาตรีและปริญญาเอก และผูรับผิดชอบจบปริญญาโทและปริญญาเอก สอดคลองกับ วิลาวัลย
ศรีแผว (2546) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพหมานคร  พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์   ทุงจันทร  (2548) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง
ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวา  ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ที่ใชเวลาในการเดินทางมากและใชเวลาในการ
เดินทางนอย  มีปญหาไมแตกตางกัน    ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว
เขต 1 ที่มีประสบการณมาก และมีประสบการณนอย  มีปญหาไมแตกตางกัน  ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ที่ใชเวลาในการเดินทางมาก  จําแนกตาม
ประสบการณการบริหารงาน  มีปญหาไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ นิกร ศรีสุพัฒน (2550)  ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา  สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก
ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับนอย

ในงานวิจัยคร้ังนี้ สภาพและปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
ผูรับผิดชอบที่จบปริญญาตรี และ โท แตกตางกันเพียงคูเดียว เนื่องจากขนาดของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามของที่มีวุฒิการศึกษาแตละระดับไมเทากัน กลาวคือ ผูรับผิดชอบที่ตอบแบบสอบถามมี
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก มี 11 คน ปริญญาโท 139 คน และ ปริญญาตรี 237 คน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

จากการสํารวจสภาพปญหาการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปญหาที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ
ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล
สําคัญที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ควรนําไปใชวางแผนการพัฒนา
บุคลากรสถานศึกษาผูรับผิดชอบการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหมี
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ความรู ความเขาใจ ในการวางระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือการเก็บขอมูลใหเปนระบบอํานวย
ความสะดวกในการนําขอมูลไปใชบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ควรวางแผนการอบรมเก่ียวกับการประเมินคุณภาพโรงเรียน
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
ผูที่สนใจจะทําวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ควรวางแผนระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method Research) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก
เก่ียวกับการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สามารถนําไปใชวางแผนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสาย

สามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ โดยมีกลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปการศึกษา 2553 ทั้งหมด 2 โรงเรียน
จํานวน  309 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาไค-สแควร (Chi-
Square)

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวน

ใหญกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 เปนเพศชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) รวม 5 ภาคเรียน อยูในระดับ 1.00 - 2.00 ผูปกครองสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง และรายไดตอเดือนของบิดามารดารวมกันตอเดือน โดยประมาณตั้งแต
5,001 - 10,000 บาท

2. ปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมใน
การศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดาน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานสถานศึกษามากกวา
ดานอ่ืนๆ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับ
สายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดาน
การสนับสนุนจากครอบครัว และดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกับสายการเรียนที่นักเรียนจะ
ตัดสินใจเลือกศึกษา ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจาก
เพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study Factor that put together to the

decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing General or
Vocational programme and to study the relation between factor that put together
and the decision making of Ritthiyawannalai High School Students in choosing
General or Vocational programme.  The samples group that had been in this study
was 309 Grade 9 students who were studying at Ritthiyawannalai School in 2010
academic year. A 5 levels rating scale questionnaire was used for collecting data. The
statistics used to analyze the data were percentage, means, standard Deviation and
Chi-square.

The results were as follows:
1. The results of personal data analyze were most students were studying

in Ritthiyawannalai High School 1 and be men who had 5 terms GPA. Between 1.00 -
2.00. The career of the parents or guardians is the company employee with the
income between 5001 – 10000 baht per month.

2. The analyzing of the importance of the Factor Relating the Decision
Making show personality, the values of the continuing study, the supporting from
family, the influence of the elder, the influence of friend and the School by overall
and by factor was much.  The most importance is the School.

3. The analyzing of the relations of the Factors Relating the decision making
of choosing General or Vocational programme by the overall or by factor show that
personality, the supporting from family and the School were not related to the
decision making of choosing General or Vocational programme, but the values of the
continuing study, the influence of the elder and the influence of friend were related.

คําสําคัญ
การตัดสินใจเลือกศึกษา

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศชาติที่กําลังพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวมเร็วนั้นยอมตอง

อาศัยปจจัยหลายอยางที่สําคัญก็คือ  ทรัพยากรทางดานการเงิน  และทรัพยากรมนุษย  แตประเทศ
ไทยมีทรัพยากรทางดานการเงินที่คอนขางจํากัด  ดังนั้นในการพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองอาศัย
มนุษยเปนสําคัญโดยจะตองเรงสรางกําลังคนใหมีความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพ  ดวยเหตุนี้
ทุกประเทศจึงมุงพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาใหกาวหนายิ่งข้ึนตอไป (สุวิทย  กอสกุล, 2546)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตองอาศัยการพัฒนาคน และการพัฒนาคน
ตองใชการศึกษาเปนสําคัญ  เพราะการศึกษาจะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพตอการผลิตทรัพยากร
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มนุษยของประเทศ  นอกจากนั้นการศึกษายังเปนเคร่ืองมือที่จะฟนฟูศักยภาพของคนได  และการ
ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  และเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรทางบุคคลของชาติ  ทั้งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ซึ่งเปนการเตรียมผลผลิตกําลังคน
ระดับกลางเพ่ือปอนเขาสูตลาด  และปอนเขาสูระดับการศึกษาที่สูงข้ึน  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนข้ันสํารวจและข้ันเตรียมตัว  โดยการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนรูเนื้อหาและกิจกรรมดาน
ตางๆ หลายๆ ดาน เนนผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจเพ่ือเตรียมตัวในข้ันตอไป  สวน
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะอยูในข้ันของการเตรียมการเรียนการสอนในข้ันที่สูงข้ึนไป
จากมัธยมศึกษาตอนตน  สวนหลักสูตรสายอาชีวศึกษา  เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการปู
พ้ืนฐานทางดานวิชาชีพ   เพ่ือเตรียมตัวตอในระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือเขาปฏิบัติงานในสวนของแรงงาน
ฝมือ ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ป  เปนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 12 ป  และในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จึงเปนการศึกษาใหตอบสนองความ
ตองการของผู เรียนและเปนการเตรียมกําลังคนที่มีการศึกษาในระดับกลางเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอ  หรือเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจึงมุงเนนใหผูเรียนสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพัฒนา
บุคลิกภาพสวนตน  พัฒนาความสามารถทักษะพ้ืนฐานดวยการเรียนรู  และทักษะดานการดําเนินชีวิต
ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ  วิธีการเลือกสายการเรียนเพ่ือศึกษาตอนั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  นั้นสามารถเลือกไดสองสายคือ  สายสามัญ  หรือ  สายอาชีพ
การศึกษาในสายสามัญหรือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเปนการศึกษาตอจากชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และทักษะเฉพาะดานที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ  ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  สามารถเปนผูนําและผูใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ
และเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ  สวนการศึกษาในสายอาชีพหรือในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูและทักษะวิชาชีพรวมทั้งมีความสามารถริเร่ิม
ประกอบการและเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ

การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่แตกตางไปจากการศึกษาทั่วไป  ในแงที่วาเปนการศึกษา
เพ่ือสรางชางฝมือ  และชางเทคนิค  ในการจัดการศึกษาจึงตองจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ความสามารถ  ความเขาใจ  และจิตคติที่มีตอวิชาชีพ  รวมทั้งการสรางอุปนิสัยที่ดีและจําเปนในการ
ทํางาน  ปรัชญาการอาชีวศึกษาจึงเร่ิมจากความเชื่อที่วามนุษยเกิดมาตองมีอาชีพ   อันจะไดมาซึ่ง
ปจจัย 4  ในการดํารงชีพ  คือ  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  การอาชีวศึกษา
จึงจําเปนตองมีการเรียนรูและความชํานาญในทักษะ  รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูดวย
ความสุขและเปนประโยชนตอสังคม (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2542) นับไดวาการจัดการดาน
อาชีวศึกษามีความสําคัญอยางมากของประเทศเพราะเปนการจัดศึกษาที่มุงผลิตคนออกไปพัฒนา
ประเทศ  และประกอบอาชีพโดยตรง  กําลังคนเหลานี้ตองมี คุณภาพ  มีความรู   ทักษะ
ความสามารถที่จะแขงขันกับอารยประเทศ  พรอมทั้งกาวทันตอเทคโนโลยีของโลกได

ปจจุบันผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  สามารถเลือกเรียนตอสายสามัญหรือสาย
อาชีพไดข้ึนอยูกับความรูความสามารถและความสนใจของนักเรียน  ตลอดจนปจจุบันมีการแขงขัน
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ทางดานการใหการศึกษาในสถานศึกษาตางๆ มากข้ึน ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีรูปแบบ
การศึกษาที่หลากหลายทําใหนักเรียนสามารถเลือกศึกษาไดตามความสนใจความสามารถความถนัด
และตามศักยภาพของแตละคน

จากขอมูลขางตนที่ไดกลาวมาแลว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  เพราะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ  เพ่ือศึกษาดูวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมีผลตอการเลือกสายการเรียนของนักเรียนหรือไม  มาก
นอยเพียงใด  ซึ่งผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารและผูที่เก่ียวของที่จะใชวางแผนในการ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรวมทั้ง
ยังเปนประโยชนตออาจารยฝายแนะแนวที่สามารถใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาของ
นักเรียนใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ปจจัยทางดานตัวนักเรียน  ดานครอบครัว  และดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญ

หรือสายอาชีพกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปการศึกษา 2553  จํานวน  889  คน  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  2 จํานวน  472  คน

กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ปการศึกษา 2553 ทั้ งหมด 2 โรงเรียน จํานวน 309 คน กําหนดกลุมตัวอยางตามเกณฑ
ของ Yamane’ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 และทําการสุม
แบบแบงชั้น

2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานตัวนักเรียน  ไดแก บุคลิกภาพและคานิยมใน

การศึกษาตอ  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก การสนับสนุนของครอบครัวและปจจัยดานสังคม  ไดแก
อิทธิพลจากรุนพ่ี อิทธิพลจากเพ่ือนและสถานศึกษา
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ตัวแปรตาม สายการเรียนที่นักเรียนเลือกคือ สายสามัญและสายอาชีพ
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามจํานวน 2 ตอนดังนี้

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก โรงเรียน
ที่นักเรียนกําลังศึกษา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง รายไดผูปกครองและการ
ตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบและเติมคํา

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจ  ประกอบดวย ปจจัยดาน
บุคลิกภาพ  ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนของครอบครัว  ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี
ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยกําหนดระดับของการประมาณคา
เพ่ือตอบแบบสอบถามไวดังนี้

5 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจมาก
3 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจปานกลาง
2 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจนอย
1 หมายถึง เห็นวามีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด

จากนั้นนํามาวิเคราะหระดับการตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียน กําหนดเกณฑการ
แปลความหมายของคะแนนโดย ใชหลักการของเบส (Best,Tonhw, 1997 อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร,
2542)

คาอยูระหวาง ระดับที่ใชในการตัดสินใจ
1.00 - 1.50 นอยที่สุด
1.51 - 2.50 นอย
2.51 - 3.50 ปานกลาง
3.51 - 4.50 มาก
4.51 - 5.00 มากที่สุด

การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพ่ือนํามามากําหนดกรอบ ที่จะศึกษาและพัฒนาสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย

2) สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบแกไข  เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ถูกตองเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา  สํานวน  ความชัดเจนและการ
ใชภาษา

3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
ใหผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงและประสบการณเก่ียวกับการบริหาร
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การศึกษาตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับนิยามศัพทเฉพาะแลวนําแบบสอบถาม ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

4) การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของเชี่ยวชาญ ไปหาคาความเที่ยงตรงของในเนื้อหา

(Validity) โดยการหาคาดัชนีความพองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ (Index of
Congruence หรือ IOC) โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
-1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

และเลือกขอที่มีคาดัชนีความพองตั้งแต 0.6  ไปใช  สวนขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
นอยกวา 0.6  นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543) ซึ่งผลรวม
คาดัชนีความพรอม เทากับ 0.87

5) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try - Out) กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1984 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543) คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
.9536

6) นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและแกไขแลว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยตอไป

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เพ่ือขอเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง

4.2 ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลโดยดําเนินการผานครู
ในโรงเรียน เปนผูมอบแบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบ
แบบสอบถาม

5. การวิเคราะหขอมูล
การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูล
5.1 ขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการใชคารอยละ
5.2 ขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่ใช

ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการ
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สนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยการหา
คาเฉลี่ย (X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยเสนอผลการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ยเลขคณิต

5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับ
สายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยการทดสอบดวยสถิติ ไค-สแควร (Chi-Square
Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สามารถสรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวนใหญ

กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 เปนเพศชาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) รวม 5 ภาคเรียน อยูในระดับ 1.00 - 2.00 มีอาชีพผูปกครองสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง และรายไดตอเดือนของบิดามารดารวมกันหรือรายไดของผูที่
ใหอุปการะนักเรียนตอเดือน โดยประมาณตั้งแต 5,001 – 10,000 บาท

การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก
ดานบุคลิกภาพ ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุน
ดานอิทธิพลจากเพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญดานสถานศึกษามากกวาดานอ่ืนๆ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับสาย
การเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานการ
สนับสนุนจากครอบครัวและดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษา
ตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจากเพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดแก ดานบุคลิกภาพ

ดานคานิยมในการศึกษาตอ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี   ดานอิทธิพลจาก
เพ่ือน และดานสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานสถานศึกษา
มากกวาดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน  เสถียรปรีชา (2547)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัย
จําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา
สถานศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญในการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนอาจเปน
เพราะวาสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม  มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนรูและมีที่ตั้งอยูในแหลงชุมชนการเดินทางสะดวกสบาย  อิทธิพล
จากรุนพ่ีเปนตัวแปรสําคัญในการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาของนักเรียนอาจเปน
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เพราะวารุนพ่ีใหคําปรึกษาและแนะนําใหเลือกเรียนเห็นรุนพ่ีที่เรียนจบหางานทําไดงายและประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และงานเปนที่ยอมรับของสังคม เพศชายมีความสนใจศึกษาตอการ
อาชีวศึกษามากกวาเพศหญิง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจะเลือกเรียนตอการอาชีวศึกษา
มากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  อิทธิพลจากเพ่ือนเปนตัวแปรที่สําคัญในการจําแนก
การตัดสินใจศึกษาตอการอาชีวศึกษาเพราะวาเพ่ือนใหคําปรึกษาและแนะนําใหเลือกเรียน  เพ่ือน
สนิทและเพ่ือนสวนใหญเลือกเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ  เลอเลิศวณิชย  (2542)
ไดศึกษาวิจัย เร่ือง  การเลือกศึกษากลุมวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1
วิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ดานความรูเก่ียวกับสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสด  โดยนักเรียนเลือกเรียนในสถานศึกษาที่สถานประกอบการรับเขาทํางานไดมาก

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอกับสาย
การเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานการ
สนับสนุนจากครอบครัวและดานสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน ยกเวน ดานคานิยมในการศึกษา
ตอ ดานอิทธิพลจากรุนพ่ี และดานอิทธิพลจากเพ่ือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล  วิทยากร  (2520) ไดศึกษาเก่ียวกับคานิยมใน
อาชีพ  และการอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลจังหวัด
นครสวรรค ปการศึกษา  2519  พบวา  นักเรียนที่มีคานิยมในอาชีพดานบริการสังคม  และทํางานกับ
บุคคลอ่ืนมากที่สุด  นักเรียนชายมีคานิยมในอาชีพในอาชีพดานความมีอํานาจ  และการเปนผูน้ํา
มากกวานักเรียนหญิง  นักเรียนหญิงมีคานิยมในอาชีพบริการสังคม  และทํางานกับบุคคล  ความเปน
ระเบียบแบบแผนมากกวานักเรียนชาย  นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคานิยมในอาชีพ
ดานความมีอํานาจและการเปนผูนํามากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ํา และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ไชยสิทธิ์  ไกรคุณาศัย (2532)  ไดศึกษาความตองการศึกษาตอสายอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียน
กลุมตัวอยางตองการเลือกวิชาชีพที่หางานทําไดงาย  รายไดดี  และอาชีพของบิดามารดาสงผลตอ
การศึกษาตอสายอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไขมุก เสาวจันทร (2543) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง
ปจจัยในการเลือกเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย
พบวา  ปจจัยดานความถนัดและความสนใจอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานบุคลิกภาพ  สติปญญา
ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานอาชีพและรายไดของบิดามารดาอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยดานสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานบุคคลรอบขางที่เก่ียวของและชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง  ปจจัยดานเกียรติยศชื่อเสียงอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานคานิยมในอาชีพและ
ตลาดแรงงานอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพอยูในระดับปานกลาง  จาก
เหตุผลดานสวนตัวพบวาเปนเพราะความชอบ  ใจรัก  หรือถนัดในสาขาวิชาที่เลือก  เหตุผลดานสังคม
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  เปนเพราะวาจบแลวหางานทํางาย  โรงงานสวนใหญจะรับ  เปนที่
ยอมรับของสังคม  เหตุผลดานความรูเก่ียวกับวิชาชีพ  พบวา  เปนเพราะมีความรูพ้ืนฐานอยูบางมี
ความสนใจ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.1 ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผูที่มีสวนเก่ียวของควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ขอแตกตางระหวางสายสามัญกับสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับนักเรียนไดทราบถึงขอแตกตางได
มากยิ่งข้ึนอีกทั้งยังควรนําผลวิจัยคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการแนะแนวการศึกษาของนักเรียน
ใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนตอไป

1.2 ผูบริหารสถานควรสนับสนุนกิจกรรมในเชิงสรางวัฒนธรรมองคกร ใหนักเรียน
มีความรักในสถานศึกษามดีานคานิยมในการศึกษาตอ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในดานอ่ืนๆ และทําการวิจัย

ในโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ หรือในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน
2.2 ในการวิจัยควรจําปจจัยความคิดเปนของผูปกครองในการสงเสริมการศึกษาตอ

เพ่ือเปนศึกษาถึงตัวแปรที่มีอิทธิในการเขาศึกษาตอของนักเรียนรวมดวย
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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ไพศาล ปนแดน วินัย วีระวัฒนานนท และ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ
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ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  จํานวน 350 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดย
ใชตารางเลขสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม แบบสอบถาม
และแบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอางอิง ไดแก การหาคาความ
สอดคลอง คาสัมประสิทธิ์แอลฟา รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิง
โครงสรางหรือโมเดลลิสเรล

ผลการวิจัยพบวา (1) เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีจํานวน 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบยอย 60
ตัวชี้วัด ไดแก องคประกอบหลักที่ 1 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู  มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 4 มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มี
องคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 5 มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับ
ชุมชน มีองคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด และองคประกอบหลักที่ 6 มาตรฐานดานการวัดและ
ประเมินผล มีองคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด (2) โมเดลเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
สําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1ขององคประกอบและตัวชี้วัด มี 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบ
ยอย ทุกองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความนาเชื่อถือไดของการวัดอยูในระดับสูง
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 25.31, p
= 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72)
และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล มีความ
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เหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 2304.99, p = 1.00 , GFI= 0.95, AGFI = 0.94, RMSEA
= 0.000, CN = 405.36)

ABSTRACT
This research aimed to development of standard indicators on environmental

education for school under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The
samples of the research were 350 educational administrators, school administrators
and teachers under the jurisdiction of Tak Primary Educational Service Area Office 1,
derived by the purposive random sampling and simple random sampling by the use
of the random number table. The research instruments were the questionnaire for
the focus group, questionnaire and evaluation form. The data were analyzed by the
descriptive and inferential statistics, including the congruence value (IOC), coefficient
alpha, percentage, arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and the structural
analysis of the LISREL Model.

The research findings revealed as follows: (1) The standardized indicators  of
the environment education for the schools under the jurisdiction of Tak Primary
Educational Service Area Office 1, contained 6 main components, 12 sub-
components and 60 indicators. They included Main Component 1: Management
Standard covering the sub-component in 2 standards with 10 indicators; Main
Component 2: Learning Management Standard containing the sub-component in 2
standards with 10 indicators; Main Component 3: Learner Quality Standard consisting
of the sub-component in 2 standards with 10 indicators; Main Component 4:
Environmental Management Standard in Schools composing of the sub-component
in 2 standards with 10 indicators; Main Component 5: Participation with Community
Standard containing the sub-component in 2 standards with 10 indicators; and Main
Component 6: Measurement and Evaluation Standard comprising the sub-
component in 2 standards with 10 indicators. (2) The model of the standardized
criterion of the environmental education for the schools under the jurisdiction of Tak
Primary Educational Service Area Office 1 from the 1st confirmatory component
analysis of the components and indicators consisting of 6 main components and 12
indicators revealed that every component had the statistical significance of the .05
level. The reliable value of the measurement was in the high level; the findings of
the congruence value check of the model revealed that the model was appropriate
with the empirical data (2 = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI =
1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72). From the 2nd confirmatory component analysis
of the components, the findings of the congruence check of the model revealed that
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the model was appropriate with the empirical data (2 = 2304.99, p = 1.00, GFI=
0.95, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.000, CN = 405.36).

คําสําคัญ
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
การศึกษาไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเขาถึงศักยภาพ

ไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ยังเปนปจจัยในการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนา
ดานการศึกษาจึงมีความจําเปนในการที่จะตองบูรณาการสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันภายใตหลักสูตร
การศึกษาเดียวกัน การศึกษายังเปนปจจัยที่จะทําใหผูเรียนบรรลุถึงความสําเร็จ มีจิตสํานึก มีความ
ตระหนัก ดานสิ่งแวดลอม ดานจริยธรรม เกิดทักษะและมีพฤติกรรมที่เหมาะตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) เชนเดียวกับเปาหมายสูงสุดของสิ่งแวดลอม
ศึกษา มุงสรางความตระหนักตอปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และปรับปรุงพฤติกรรมหรือ
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยไมใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังเปนการเรียนรูที่ทําใหมนุษยไดรูจัก
การวางแผนการดําเนินชีวิตในระยะยาว และการมีสวนรวมในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดดวย (Veeravatnanond, 2003) การดําเนินงานแกไขและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือ การใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งเปน
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหคน มีความรู ตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน  มีเจตคติที่ดี เกิด
แรงจูงใจในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (Nilkham, 2011) การแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจําเปนตองพัฒนาที่คุณภาพของมนุษยซึ่งเปนสาเหตุของปญหา เพ่ือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในดานการสงเสริมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง (Chankian, 2012) การบูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดลอม
และจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา จะกอใหเกิดการพัฒนาสติปญญาใหเปนคน
คิดกวาง มีเหตุผล และเปนระบบ มีความรักและซาบซึ้งในคุณคาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Veeravatnanond, & Singseewo, 2010) ทั้งนี้การเร่ิมตนปลูกฝงใหมนุษยตระหนักรัก
และหวงแหนในสิ่งแวดลอมรวมถึงการเขาไปมีสวนรวม ในการพิทักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง
นั้นควรเร่ิมที่เด็ก โดยใชกลไกของโรงเรียนเปนที่ปลูกฝงการเขาไปมีสวนรวม (ภาสินี เปยมพงษสานต,
2548) นักเรียนระดับประถมศึกษาถือเปนเยาวชนที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนาใหเติบโตเปน
ผูใหญที่มีศักยภาพและเปนสวนหนึ่งที่จะอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงควรปลูกฝงใหมีความรู
ความเขาใจในความสําคัญ และคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะเปนการสงเสริมใหเด็กเติบโต
ไปเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (อดิศักดิ์ สิงหแสงโว, 2554) การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจึงนับวามีความสําคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะการปลูก
จิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนจัดวาเปนสถาบันทางการศึกษาที่มีสวนสําคัญในการใหความรูและปลูกฝง
คุณลักษณะที่พึงประสงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแกนักเรียนเพราะมีความพรอมทุกดาน เปนแหลง
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วิทยาการที่สามารถอบรมสั่งสอนและปลูกฝงคุณลักษณะที่ตองการใหแกนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน จะสงผลตอการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
ในการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมของนักเรียน (รัชชานนท ศุภพงศพิเชฐ และนวิยา นันทพานิช, 2555)
โดยเฉพาะประสบการณทางดานสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนควรจัดใหกับนักเรียน ประการแรกคือ การมี
หลักสูตรที่เหมาะสมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ประการที่สอง มีบุคลากรที่เหมาะสมเปนผูมีความตระหนักใน
สิ่งแวดลอม ประการที่สาม มีการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ประการที่สี่ มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและมีการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกตองเหมาะสมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (พระธรรมปฏก, 2542)

การบริหารจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผูบริหารโรงเรียน ครู ชุมชน และผูปกครองนักเรียน มีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการปลุกเรา กระตุน รวม
วางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเร่ืองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา โดยตองมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ผานมาพบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ มากมาย โดยมีเปาหมายที่การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีพฤติกรรมในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม แตยังขาดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดเกณฑกลาง หรือตัวบงชี้
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางดานศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ที่จะเปนตนแบบไดนําไปใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากแนวคิดและผลการศึกษา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับโรงเรียน ข้ึน โดยสราง
เปนเกณฑมาตรฐาน ที่มีตัวชี้วัดเปนขอกําหนดใหเห็นถึงสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนและเปนกรอบทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง และควรมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบและสรางเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2. เพ่ือวิเคราะหยืนยันองคประกอบเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
3. เพ่ือประเมินเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปนพ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 350 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) และวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
ตารางเลขสุม (Random number table)

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม (Focus Group)
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามลักษณะการสรางแบบวัด
5 ระดับ ของลิเคิรท โดยมีการสรางและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence: IOC) ทั้ง
ฉบับมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.90 (คาดัชนีความสอดคลอง ทุกขออยูระหวาง 0.60-
1.00) หาคาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
ของ ครอนบัค (Cronbach) มีคา Alpha = .9732 และแบบประเมิน มีการสรางและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(Item-Objective Congruence: IOC) ทั้งฉบับมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบและสรางเกณฑ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของ และการจัดสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 15 คน ข้ันตอนที่ 2 การ
วิเคราะหยืนยันองคประกอบ เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหโมเดล
องคประกอบ และตัวชี้วัด โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 350 คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงสรางหรือโมเดลลิสเรล (LISREL Model) ข้ันตอนที่ 3
การประเมินเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน เพ่ือประเมินคุณภาพของเกณฑ
มาตรฐานที่สรางข้ึน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยอิงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 15 คน

4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทั่วไป การประเมินคุณภาพของเกณฑ ใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิ เคราะหขอมูลองคประกอบเชิงยืนยันโดยวิธีการวิ เคราะหองคประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงสรางหรือโมเดลลิสเรล
(LISREL Model) ไดแก คาไค-สแคว (2), คา p, คา GFI, คา AGFI, คา RMR, คา CFI, คา RMSEA
และ คา CN



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

104

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยกลุมตัวอยาง 350 คน คาความสัมพันธ

ของตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั้งมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ 60 ตัวชี้วัด มีความสัมพันธกัน
แบบเชิงบวกคอนขางสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธตั ้งแต .511 ถึง .876 โดยพบวา
มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .45
ถึง .67 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .26 ถึง .60
แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการบริหารจัดการได  มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู
ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .50 ถึง .71 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .21 ถึง .44 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัด
มาตรฐานดานการจัดการเรียนรูได มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคา
น้ําหนักองคประกอบตั้งแต .59 ถึง .85 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการ
วัด มีคาตั้งแต .27 ถึง .62 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนได มาตรฐาน
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต
.54 ถึง .82 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .26 ถึง .51
แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนได มาตรฐานดาน
การมีสวนรวมกับชุมชน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .54 ถึง .87 ทุก
ขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .24 ถึง .62 แสดงวาตัวชี้วัด
เหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชนได และมาตรฐานดานการวัดและประเมินผล
ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .55 ถึง .72 ทุกขอมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .24 ถึง .55 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัด
มาตรฐานดานการวัดและประเมินผลได

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2) = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99,

AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72) ทุกขอมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (.05, t ∞= 1.960) จากดัชนีดังกลาว แสดงวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดคาความนาเชื่อถือของการวัดสูง ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 โมเดลผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 ขององคประกอบหลัก

3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2) = 2304.99, p = 1.00, GFI =

0.95, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.000, CN = 405.36) ซึ่งยืนยันวาโมเดลตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบยอย และ 60 ตัวชี้วัด มีคาน้ําหนักองคประกอบ
ตั้งแต .48 ถึง .60 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน คาความนาเชื่อถือไดของการวัดมีคา
ตั้งแต .64 ถึง .87 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นสูง จึงเปนหลักฐานแสดงวาองคประกอบหลักเหลานี้สามารถ
วัดโมเดลตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดดังปรากฏผลในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ขององคประกอบหลัก

การวเิคราะหองคประกอบอันดับที่ 2 น้ําหนักองคประกอบ R2

b SE t
องคประกอบท่ี 1 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ (A) 0.55 0.029 18.91* 0.78
องคประกอบท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู (B) 0.48 0.030 15.92* 0.64
องคประกอบท่ี 3 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (C) 0.55 0.029 19.04* 0.79
องคประกอบท่ี 4 มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน (D) 0.60 0.030 20.28* 0.83
องคประกอบท่ี 5 มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน (E) 0.60 0.028 21.19* 0.87
องคประกอบท่ี 6 มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล (F) 0.54 0.025 21.18* 0.87

Chi-Square = 2304.99, df = 1547, p = 1.00, GFI =0 .95, AGFI = 0.94, RMSEA = .000, CN = 405.36

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (.05, t ∞ = 1.960)
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4. ผลการประเมินคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards
for Education Evaluation) ใน 4 ดาน โดยอิงผูทรงคุณวุฒิ 15 ทาน พบวา ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 15
ทาน มีความคิดเห็นดวยตอคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.89) เมื่อแยกเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลําดับจากมาก  ไปหานอย คือ มีความเปนไปได ( = 4.90) มีความเหมาะสม ( = 4.89) มี
ความเปนประโยชน ( = 4.88) และมคีวามถูกตอง ( = 4.87) ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยการพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวาองคประกอบและตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประกอบดวย มาตรฐาน 6 ดาน(องคประกอบหลัก) 12 มาตรฐานยอย(องคประกอบยอย) 60
ตัวชี้วัด คือ

1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนมีนโยบาย
และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา และมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

2. มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1 มีแผนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรของสิ่งแวดลอมศึกษา และมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

3. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะและประยุกตใชความรูในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และมาตรฐานที่ 2
ผูเรียนตระหนัก เห็นคุณคา ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

4. มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน ที่เอ้ือตอการเรียนรูและมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบตามหลักสุขาภิบาล โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอมและมาตรฐานที่ 2 เครือขายชุมชนผูปกครองมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

6. มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล มี 2 องคประกอบยอย คือ  มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนมีการประเมินแผน/โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษาและมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

ผลการทดสอบยืนยันองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 พบวา โมเดลมีความเหมาะสมกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (2 = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00,
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RMSEA = 0.0099, CN = 948.72) และผลการทดสอบยืนยันองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 พบวา
มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 2304.99, p = 1.00, GFI= 0.95, AGFI = 0.94,
RMSEA = 0.000, CN = 405.36) แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ (Joreskog &
Sorbom, 1993) สรุปไดวา องคประกอบเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั้งมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ
60 ตัวชี้วัด สามารถบงชี้ในการเปนเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได

ผลการศึกษาที่พบวาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ 60 ตัวชี้วัด
นั้น อาจเนื่องมาจากหนวยงานที่เก่ียวของในระดับนโยบาย คือ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหความสําคัญตอปญหาสิ่งแวดลอม และไดกําหนดเปน
นโยบายใหโรงเรียนจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงตามธรรมชาติ เชื่อมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ สูการปฏิบัติจริงในชีวิติประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู และความเขาใจเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม รูจักเหตุและผล วิธีการแกไข
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม เพ่ือไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ที่จะสงผลกระทบตอมนุษยตอไป และผลจาก
การวิจัยคร้ังนี้เปนการจุดประกายที่สําคัญที่จะใหทั้งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู และ
ชุมชนไดตระหนักในคุณคาของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถือเปนสถานที่
อบรมบมนิสัยใหเด็กและเยาวชน เติบโตเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Sinrungtham (2004) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2557) พบวา การบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานในระดับนโยบาย ตองกําหนดเปนนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาใน
ดานตาง ๆ ไดแก การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา การ
บริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา การสรางเครือขายการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษาเปน
ตน โดยมีความชัดเจนตอเนื่อง และสามารถนําไปปฏิบัติได อยางเปนรูปธรรม ทั้งในระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตองประกอบดวย 1) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาตองมีการบูรณาการและกระบวนอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาตองมีการเชื่อมโยงกับแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน 3) การพัฒนาระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานตองมีการบูรณาการเขากับวิถีชีวิต 4) องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ตองมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา 5) ผูเรียนตองมี
ความรู เจตคติ ความตระหนัก ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
Veeravatnanond (2002) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา พบวา
1) การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ -ชีวภาพ เปนปจจัยจําเปนตอชีวิตและมีผลโดยตรงตอมนุษย
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เปนสิ่งที่เอ้ือประโยชนตอครู นักเรียน เปนแหลงเรียนรูที่เปนรูปธรรมและใกลตัวนักเรียนมากที่สุด
2) การจัดทําแผนการสอนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ในทุกรายวิชาของโรงเรียนสามารถบูรณาการ
ใหเชื่อมโยงกับสาระทางสิ่งแวดลอม 3) ความรูความเขาใจและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
หลังจากนําแผนการสอนไปใชพบวานักเรียนมีความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมในระดับดี สวนการประเมินเจต
คติตอสิ่งแวดลอมของโรงเรียน พบวา นักเรียนทุกระดับมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมในระดับดี นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพงศศักดิ์ กาญจนศักดิ์ (2545) ที่ไดศึกษา
เรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอความตั้งใจที่จะเขารวมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย และ
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา ในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนควรมุงเนนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเขามามีสวนรวม อนุรักษปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และพลังงานที่เกิดข้ึน เชน การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดประสบการณตรง จากแหลงเรียนรูตาม
ธรรมชาติ ไดมีโอกาสสํารวจ แสวงหาความรูและตอบสนองความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติ ในการปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในองคประกอบที่ 1 ดาน
การกําหนดนโยบายของโรงเรียน และองคประกอบที่ 4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอ
สุขภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็นแกสวนรวม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดการโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามี
การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนฃ

สําหรับผลการประเมินคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards
for Education Evaluation) โดยอิงผูทรงคุณวุฒิ พบวา เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนที่สรางข้ึน เปนประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของสามารถนําไปใชได เกณฑที่
สรางข้ึนมีความเหมาะสมกับบริบทสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 และการพัฒนาเกณฑดังกลาวมีความถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการวิจัย การที่
ผลการวิจัยออกมาเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่ทุกภาคสวนไดตระหนักถึงสภาวะวิกฤตในเร่ือง
สิ่งแวดลอมที่ กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน การสงเสริมการศึกษา เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน ที่กําลังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนจะเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยใหประชาชน
เกิดความตระหนัก มีจริยธรรม คานิยม เจตคติ ทักษะ พฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่มุงเนนใหโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และประสบการณ
เร่ืองการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
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โดยสรุป เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย 60 ตัวชี้วัด ที่
ไดจากการศึกษาวิจัยจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนกรอบทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ควรนําเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน ไปใชเปนกรอบแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ที่มีบริบท และทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่ใกลเคียง จะทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนานักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. ควรมีการศึกษาเกณฑการประเมินตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนําเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
สําหรับโรงเรียน ไปใชเปนเกณฑเพ่ือใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียนทุกโรงเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ตวัอยาง : เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

………………………………………..….
1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา

2. มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 1 มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา

3. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประยุกตใชความรูในการอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานท่ี 2 ผู เ รี ยนตระหนั ก  เห็ นคุณค า ในการอนุ รั กษ และ พัฒนาสิ่ ง แวดล อม

อยางยั่งยืน
4. มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศนท่ีเอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบตามหลักสุขาภิบาล

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน
มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานท่ี 2 เค รือข ายชุมชนผู ปกครองมี บทบาทสนับสนุนกิ จกรรมสิ่ งแวดลอม

ในโรงเรียน
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6. มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีการประเมินแผน/โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา

....................
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หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย จํานวน 4 ขอ คือ 1. เพ่ือศึกษาแนว

ทางการบริหาร และจัดการนักบิน ในดานการคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผล การจาย
คาตอบแทน และการสรางแรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ 2. เพ่ือศึกษากระบวนการตลาด
ภายในองคกรเพ่ือสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบินของสายการบินภายในประเทศ
3. เพ่ือสํารวจทัศนคติของนักบินที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการนักบินในปจจุบัน 4. เพ่ือจัดทํา
โมเดลตนแบบและกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ใน
ธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชเทคนิค การวิจัยทั้ง 2 แบบ คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคสโนวบอล (Snowball Sampling
Technique) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-Short Study) กับนักบินของสายการบินภายในประเทศ
จํานวน 550 คน ของ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอรเวย สายการบินไทยแอรเอเชีย
สายการบินนกแอร และ สายการบินโอเรียนทไทย การทดสอบการหาความเที่ยงตรง และคุณภาพ
ของเคร่ืองมือใหสอดคลองกับเนื้อหา (Content Validity) และทําการตามเทคนิค Item Objective
Congruent (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการบิน จํานวน 8 คน ซึ่งไดคา ดัชนีความ
สอดคลองกับเนื้อหา ได มากกวา .05 ทุกขอ และ คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ การวิจัยได
(Reliability) ซึ่งไดคา Alpha Coefficient เทากับ 0.945 ซึ่งอยูในระดับที่สูง และมี ความเที่ยงตรง
ที่อยูในเกณฑยอมรับได

รายงานวิจัยฉบับนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดตามวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงคที่ 1 โดยไดทําการวิจัยยอย ซึ่งกําหนด
วัตถุประสงคในการวิจัยยอย จํานวน 2 ขอ คือ 1.1 เพ่ือทําการศึกษาสถานการณปจจุบัน และ
ความสําคัญของธุรกิจบริการดานการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 1.2 เพ่ือทําการศึกษาความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
โดยการใชเคร่ืองมือตามวัตถุประสงคยอย จํานวน 2 ขอ คือ 1.1 การใชแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
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การเขารวมการสัมมนา และ เอกสารประกอบการอบรม สัมมนาเก่ียวกับเร่ืองการมุงสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 1.2 การประยุกตใชของกลยุทธความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการ
บริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ (Diamond Model) วัตถุประสงคที่ 2 โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหโดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและนํามาประยุกตใชหลักการวิเคราะหจากหลักแนวคิดทฤษฎี
(7 S) วัตถุประสงคที่ 3 โดยใชเทคนิค โดยการใชสถิติการวิเคราะห คือ คารอยละ (Percentage)
การหาคาความถ่ี (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามแตละสวนของเครื่องมือแบบสอบถาม และ วัตถุประสงคที่ 4 โดยการกําหนด
การวิเคราะห แบงเปน 2 สวน คือ 4.1 สวนการจัดทําโมเดลตนแบบของกลยุทธการตลาดภายใน
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ 4.2 จัดทํา
แนวทางการนําเสนอ กลยุทธที่เหมาะสมของกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี
และการธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดคนพบ กลยุทธที่เหมาะสม กับ กลยุทธการตลาดภายในสําหรับการ
สงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ และ
สามารถนําเสนอกลยุทธ คือ กลยุทธ พาร (PAR Strategy) สวนของกลุมสายการบินแบบทั่วไป
(Legacy Airline) และ สวนของสายการบินแบบตนทุนต่ํา (LowCost Airline) นั้นมีแนวทางการ
ดําเนินกลยุทธเหมือนกัน แตมุงเนน การใหความสําคัญของกลยุทธแตละดานแตกตางกัน ซึ่งแนวทาง
การดําเนินกลยุทธ โดยเรียงลําดับความสําคัญของการดําเนินกลยุทธ ประกอบดวย 1. กลยุทธ P
ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) และ
1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) 2. กลยุทธ A
ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN Competitiveness) 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการ
งานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) 2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s Safety Policy) และ 2.4 กลยุทธการสราง
ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image) 3. กลยุทธ P ประกอบดวย
กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน (Management and Staff
Rapport) ตามลําดับ

ABSTRACT
The 4 objectives of research were 1. to study management policy and pilot

management in selection, training, evaluation, compensation and motivation for
domestic airlines, 2. to study the corporate internal marketing process, to enhance
employee loyalty and employee retention for the domestic airlines, 3. to explore
attitudes of pilots on current pilot management processes, and 4. to make an original
model and internal marketing strategy to enhance employee loyalty and employee
retention in Thailand’s aviation business for entering in to the ASEAN community.
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The 2 types of research technique, which were qualitative and quantitative were
carried out by using snowball sampling technique and One-Short Study Survey with
550 pilots of domestic airlines, including, Thai Airways International, Thai Air Asia,
Bangkok Airways, Nok Air, and Orient Thai. The test for accuracy and quality of tools
according to content (Content Validity) and Item Objective Congruent (IOC) by 8
experienced aviation professionals, show that the Content Validity index was over .05
and the average reliability of the research tool, Alpha Coefficient was 0.945, which
was at a high level and acceptable accuracy.

This research analyzed data according to 4 objectives, they can be described
as Objective 1, Sub-research by determining 2 objectives; 1.1 to study the current
situation and importance of international air transport business, 1.2 to study a
competitive advantage in service of international airlines by analytical techniques
according to 2 sub-objectives which were 1.1 concept, theory, literary, seminar and
seminar documentation on the commitment to the ASEAN community, and
1.2 application of the international competitive advantage strategy (Diamond Model).
Objective 2, was analyzed by interviewing professionals and applying analytic
concept from theoretical concept (7S). Objective 3, statistical analysis was
percentage, frequency, mean, and standard deviation, according to each section of
questionnaire. Objective 4, the analysis was divided into 2 parts consisting of
4.1 making the original model of internal marketing strategy to enhance employee
loyalty and employee retention in Thailand’s aviation business for entering in to the
ASEAN community by using Exploratory Factor Analysis: EFA and 4.2 Confirmatory
Factor Analysis: CFA and preparing a proper presentation guideline to enhance
employee loyalty and employee retention in Thailand’s aviation business for
entering in to the ASEAN Community.

This research discovered an appropriate strategy for an internal marketing
strategy to enhance employee loyalty and employee retention in international air
transport business and could present PAR Strategy. Legacy Airlines and Lowcost
Airlines, also had the same strategy. Focusing on each area, there were different.
The priority of the strategy approach composed of 1. P Strategy consisting of 1.1 pilot
career path and 1.2 pilot’s facility, 2. A Strategy consisting of 2.1 ASEAN
competitiveness, 2.2 airline system flexibility, 2.3 airline’s safety policy, and
2.4 airline’s career image, and 3. R strategy consisting of rapport of management and
Staff.
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คําสําคัญ
กลยุทธการตลาดภายใน กลยุทธการตลาดบริการ การสงเสริมความจงรักภักดี การธํารงรักษา

นักบิน ธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศธุรกิจการบิน การบริหารสายการบิน ประชาคม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดนานฟาเสรีอาเซียน

ความสําคัญของปญหา
การบริการขนสงทางอากาศ เปนภาคบริการประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรม

บริการโดยมุงเนนการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ประกอบกับการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย ประเทศ ไทย บรูไน ดารุสซาลาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร และ เวียดนาม ซึ่งกรอบความตกลง
การเปดเสรีอาเซียนนั้นมีกรอบแผนการดําเนินงาน(ASEAN Road Map) ซึ่งในขอตกลงจะสงผล
กระทบตอภาคสวนแรงงานของอุตสาหกรรมการบินโดยตรงเนื่องจาก ภาคแรงงานของอุตสาหกรรม
การบินนั้น อาชีพบางสวนตองใชทักษะความสามารถสูง และบุคลิกภาพ เพ่ือสรางภาพลักษณตอธุรกิจ
สายการบิน อาทิเชน นักบิน ผูควบคุมจราจรทางอากาศ ชางซอมเครื่องบิน พนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน พนักงานภาคพ้ืน ซึ่งบางตําแหนงสายงานไมสามารถทดแทนกันได หรือ ตองใชเวลาใน
การเรียนรู สงอบรม และฝกฝนทักษะอยางมาก อาชีพสวนนี้จะเปนกลุมอาชีพที่ตองใชทักษะ
ความสามารถสูง (Talent Occupations) เพ่ือสายการบินสามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธและสราง
ความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ในองคกรธุรกิจสายการบินอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. รูปแบบลักษณะของการบริหาร การจัดสรรนักบิน การสรางแรงจูงใจของสายการบิน

ภายในประเทศ ทัศนคติของนักบิน และ กระบวนการตลาดภายในขององคกรธุรกิจสายการบิน
มีรูปแบบความสัมพันธอยางไร

2. การทํากลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน
ในธุรกิจการบินประเทศไทย ภายหลังการมุงสูประชาคมอาเซียนไดอยางไร และควรมีข้ันตอน
กระบวนการดําเนินกลยุทธอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร และจัดการนักบิน ในดานการคัดเลือก การฝกอบรม

การประเมินผล การจายคาตอบแทน และการสรางแรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ
2. เพ่ือศึกษากระบวนการตลาดภายในองคกรเพ่ือสรางความจงรักภักดี และการธํารงรักษา

นักบินของสายการบินภายในประเทศ
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3. เพ่ือสํารวจทัศนคติของนักบินที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการนักบินในปจจุบัน
โดยเฉพาะในดานการคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผล การจายคาตอบแทน และการสราง
แรงจูงใจของสายการบินภายในประเทศ

4. เพ่ือจัดทําโมเดลตนแบบและกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความจงรักภักดี และ
การธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียนวิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสํารวจวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ

สโนวบอลกับผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูบริหารที่มีประสบการณเก่ียวของกับสายการบินที่มีประสบการณ
ตั้งแต 5 ปข้ึนไป และนักบันที่ไดชั่วโมงบินตั้งแต 200 ชั่วโมง และไดรับใบอนุญาตพาณิชยชั้นตรีข้ึนไป
จากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย (Snow Ball Technique) โดยกําหนดผูที่ใหสัมภาษณ จํานวน
7 คน

2. กลุมตัวอยางที่ทําการตอบแบบสํารวจวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช
วิธีการนําขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาปรับและออกเปนแบบสอบถามกลับไปถามผูตอบ
แบบสอบถามทั่วไปจากกลุมผูประกอบการสายการบิน และ นักบินของสายการบินภายในประเทศ
จํานวน 550 คน โดยกําหนดการแบงกลุมสายการบิน ได จํานวน 2 กลุมสายการบิน คือ สายการบิน
แบบทั่วไป (Legacy Airline) ประกอบดวย สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอรเวย และ
สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) ประกอบดวย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบิน
นกแอร และ สายการบินโอเรียนทไทย

3. กลุมตัวอยางที่ทําการใหสัมภาษณแบบกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือทําการหา
องคประกอบกลุมและองคประกอบปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
โดยไดทําการกําหนดผูใหสัมภาษณแบบกลุมยอย จํานวน 7 คน

เคร่ืองมือที่ใชการวิจัย
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย

ตามแตละวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงคที่ 1 ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคยอยจํานวน 2 ขอ โดยไดทํา
การรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณสโนวบอล (Snow Ball Technique) และ ทําการ
วิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณ เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบการนําเสนอกลยุทธการตลาดภายใน
สําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ วัตถุประสงคยอยที่ 1.1 ใชการปรับใชดัชนี คือ 1. ตัวชี้วัดความพัฒนาการพัฒนาและ
คุณภาพของมนุษย (Human Development Index: HDI) 2. ความเปนอิสระเสรีทางดานนโยบาย
(Political Freedom) และ 3. ความเปนอิสระเสรีทางดานเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
วัตถุประสงคยอยที่ 1.2 ใชการปรับใชหลักทฤษฎี Michael E. Porter (Diamond Model)
มาวิเคราะหเพ่ือทราบถึงความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการบริการธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ
วัตถุประสงคที่ 2 โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณแบบสโนวบอล
(Snow Ball Technique) และ ทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณ โดยใชหลักทฤษฎี
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McKinsey (7S) ในการวิเคราะหผลของการวิจัยและเรียงตามความสําคัญ วัตถุประสงคที่ 3
โดยใชประเด็นรายดานที่สําคัญ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารและวรรณกรรมที่เก่ียวของใน
การบริหารบุคลากรขององคกร ทําการวิเคราะหโดยการใชเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และ การวิเคราะหสถิติการวิเคราะห คือ คารอยละ (Percentage)
การหาคาความถ่ี (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามแตละสวนของเคร่ืองมือแบบสอบถาม วัตถุประสงคที่ 4 ไดประยุกตใชโดยแบง
หลักการวิ เคราะหออกเปน 2  ส วน  ดั งนี้  การวิ เคราะห ในสวนของ 4 .1  โดยใช เทคนิค
4.1.1 การวิเคราะหองคประกอบ องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
4.1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ
การวิเคราะหในสวนของ การวิเคราะหในสวนของ 4.2 ไดใชการสรุประดับความสําคัญที่ไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ นําผลจากการวิจัยที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก นํามาประมวลผล รวมกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ และ
จัดทําแนวทางการนําเสนอกลยุทธที่เหมาะสมของกลยุทธการตลาดภายในเพ่ือการสรางความ
จงรักภักดี และการธํารงรักษานักบิน ในธุรกิจการบินประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดกําหนดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค จํานวน 4 ขอ

ไดดังตอไปนี้
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 ผลสรุปสถานการณปจจุบันของธุรกิจสายการบิน พบวา

ตัวชี้วัดความพัฒนาการพัฒนาและคุณภาพของมนุษย (Human Development Index (HDI)) ที่อยู
ในระดับสูง 1.1 กลุมประเทศ สิงคโปร และ บรูไน ดารุสซาลาม ตามลําดับ 2. ตัวชี้วัดกลุมที่มีความ
เปนอิสระทางดานนโยบายแตละประเทศ (Political Freedom) คือ ประเทศ อินโดนีเซีย
เพียงประเทศเดียว 3. ตัวชี้วัดความเปนอิสระเสรีทางดานเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
3.1 กลุมประเทศที่มีความเปนเสรีและเปนอิสระทางดานเศรษฐกิจ คือ ประเทศสิงคโปร เพียงประเทศเดียว
2. ผลสรุปความไดเปรียบเชิงการแขงขันของธุรกิจสายการบิน โดย 2.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ผลิตและบริการ (Factor Conditions) พบวา ประเทศไทย มีศักยภาพของบุคลากรทางดานการบิน
และโดดเดนในกลุมประเทศอาเซียน 2.2 ปจจัยดานเงื่อนไขความตองการสินคาและบริการ
(Demand Conditions) พบวา ประเทศไทยมีการสงเสริมเก่ียวกับการคาและการบริการทางดาน
การขนสงทางอากาศจากนโยบายของทางรัฐบาลและผูประกอบการสายการบินมีการปรับตัวตาม
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม อยูตลอดเวลา 2.3 ปจจัยดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนของสาย
การบิน (Related and Supporting Industries)  2.4 ปจจัยดาน โครงสราง      กลยุทธ สายการ
บิน และ คูแขงขันของสายการบิน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) พบวา มีความ
สะดวกสบาย และผอนปรนการกํากับดูแลของกฎระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมีการสงเสริมทางดาน
นโยบายจากรัฐบาล ซึ่งสนับสนุนประเทศไทยใหเปนตลาดการบินเดียวกัน (Single Air Transport
Market) เพ่ือใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 กลยุทธของสายการบิน (Strategy of Airlines) สายการ
บินแบบทั่วไป เนนถึงการใหเปนผูใหบริการสายการบินแบบคุณภาพ และเนนภาพลักษณเปนหลัก
และเนนบริการใหเปนเลิศ สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนถึงการที่สายการบริการแบบไมมีการบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน หรือบางสายการบินในกลุมนี้มีบริการอาหารและเคร่ืองมือโดยเนน
เปนของทานเลนและน้ําดื่มไมมาก แตจะมีการเสนอขายสินคาระหวางทําการบิน 2. โครงสรางของ
สายการบิน (Structure of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนไปในทางการบริหารแบบ
Tall Structure มาก และประกอบดวยการบริหารสายการบินทั้ง 2 ลักษณะ คือ แบบอํานาจอยู
ศูนยกลาง Centralization และ การสรางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) สายการบิน
แบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารสายการบินซึ่งโดยมีโครงสรางแบบไมยุงยากซับซอน เนนโครงสรางแบบ
เรียบงาย มีการปรึกษาระหวางผูบริหารกับหัวหนานักบิน 3. ระบบของสายการบิน (System of
Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารสายการบินใหมีระบบในการบริหารอยางชัดเจน และ
มีระเบียบในการบริหารงานเนนเปนแบบสากล สายการบินแบบตนทุนต่ําไมเนนระบบการบริหารงาน
ใหมีความยุงยากซับซอน เนนการวางระบบใหดี เนนเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ 4. คานิยมของ
สายการบิน (Shared Values of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารงานซึ่งกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในองคกรสายการบิน สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารงานของสายการบินให
เกิดความเปนกันเองระหวาง ผูบริหารสายการบิน กัปตัน และนักบิน 5. สไตลของสายการบิน (Style
of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารงานโดย  มีระบบ ระเบียบ แบบแผนในการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารงานของสายการบินใหมีความสําคัญ
ของผูบริหารโดยเนนผูบริหารที่มีประสบการณโดยตรงมาบริหารงาน 6. บุคลากรของสายการบิน
(Staff of Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารบุคลากรโดยเนนการรับบุคลากรในแตละ
สายงานอยางมีระเบียบและคุณภาพสูง รับสมัครนักเรียนการบิน (Student Pilot) และ นักบินที่มี
ประสบการณ (Qualified Pilot) สายการบินแบบตนทุนต่ํา เนนการบริหารบุคลากรโดยเนนการรับ
บุคลากรเปนแบบ นักบินที่มีประสบการณ (Qualified Pilot) 7. ทักษะของสายการบิน (Skill of
Airlines) สายการบินแบบทั่วไป เนนการบริหารสายการบินที่มีบุคลากรในหนวยงานทั้งหมดซึ่งรวมถึง
นักบินของสายการบินในกลุมนี้มีทักษะและความสามารถสูงซึ่งเปนที่ยอมรับ สายการบินแบบตนทุน
ต่ํา ไมเนนทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) มาก แตก็
ยังคงมาตรฐานตามที่กรมการบิน  พลเรือนไดกําหนดไวในคุณสมบัติที่นักบินสามารถทําการบินได

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 3 สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
นักบินโดยภาพรวม เพศชาย  จะมีมาก อายุการทํางานของนักบินเฉลี่ยอยูที่ 25-55 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเปนสวนมาก ผูชวยนักบินอาวุโส (Senior Co-Pilot) จะพบมาก
ในสวนของสายการบินแบบทั่วไป และ กัปตันจะพบมากในสวนของสายการบินตนทุน ประสบการณ
ทํางานการบิน ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป และ ประสบการณชั่วโมงบิน ตั้งแต 5,001 ชั่วโมง ข้ึนไป
สถานภาพสมรส และ โสด รวมถึง รายไดเฉลี่ยในหนาที่ตอเดือนอยูในเกณฑ 150,001–200,000 บาท
และ สูงกวา 250,000 บาท สวนที่ 2. ประเทศที่นักบินตองการไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
มากที่สุด คือ ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย และ เวียดนาม รวมถึง ความคาดหวังของปจจัยในการ
ปฏิบัติงานของนักบิน ของสายการบินแบบทั่วไป โดยมุมมองของนักบิน เร่ิมจาก เงินเดือนและเบี้ย
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เลี้ยง ความสบายใจในการทํางาน สวัสดิการครอบครัวและคารักษาพยาบาล โบนัส ความกาวหนา
อาชีพ และ ชื่อเสียงบริษัท สวนความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบิน ของสายการบิน
แบบตนทุนต่ํา เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ความสบายใจในการทํางาน  สวัสดิการครอบครัว และ
คารักษาพยาบาล  ความความกาวหนาอาชีพ ชื่อเสียงบริษัท และโบนัส ซึ่งจะเห็นไดวานักบินของสาย
การบินตนทุนต่ําและสายการบินแบบทั่วไปไดเนนถึงความสบายใจในการทํางานและความกาวหนา
ทางอาชีพนักบิน ซึ่งมุมมองเหมือนกัน โดยตางที่ สายการบินตนทุนต่ํา จะเห็นความสําคัญของโบนัส
ของสายการบินเปนอันดับสุดทาย สวนที่ 3. ความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบิน
ของสถานการณในองคกร พบวา ปจจัยหรือองคประกอบดานตางๆ ยังขาดความชัดเจนซึ่งนักบิน
ใหความสําคัญสูงแตสถานการณในองคมีอยูในระดับปานกลางและคอนขางนอย

สวนที่ 4. ความคาดหวังของปจจัยในการปฏิบัติงานของนักบินของความคาดหวังในองคกร
พบวา โดยนักบินใหความสําคัญกับทุกองคประกอบที่เก่ียวกับการบริหารงานของฝายการบิน เก่ียวกับ
นโยบายการบริหารงานดานการบินของสายการบินมีความชัดเจน การประชาสัมพันธนโยบายที่
เก่ียวของกับนักบินของสายการบิน มีความชัดเจน การวางแผนกําลังคน (นักบิน) สอดคลองกับ
แผนการบินของ สายการบิน ดาน กรอบขอตกลงในกรอบการเปดเสรีการคาและบริการ ทางดานการ
ขนสงทางอากาศ โดยนักบินใหความสําคัญเก่ียวกับ กรอบขอตกลงการเปดเสรีการคาและบริการ
ทางดานการขนสงทางอากาศ สงเสริมการแขงขันใหสายการบินดึงตัวนักบินที่มีความสามารถสูง

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 4 ไดทําการสรุปผลการวิจัยในสวนนี้แบงเปน 4 สวน
ไดดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
พบวา องคประกอบที่มีกลุมที่มีความสัมพันธ คือ องคประกอบที่ 1 ความสามารถในการแขงขันของ
การมุงสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) องคประกอบที่ 2 ความสามารถใน
การจัดการระบบบริหารจัดการงานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) องคประกอบที่
3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน (Management and Staff Rapport)
องคประกอบที่ 4 ความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่ 5
นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s Safety Policy)
องคประกอบที่ 6 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) และ
องคประกอบที่ 7 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
2.1 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบทั่วไป

(Legacy Airline) พบวา องคประกอบที่ 1 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน
(Pilot’s Facilities) องคประกอบที่ 2 นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) องคประกอบที่ 3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน
(Management and Staff Rapport) องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการจัดการระบบบริหาร
จัดการงานของสายการบิน (Flexibility of Airline System) องคประกอบที่ 5 ความกาวหนาทาง
อาชีพของนักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่ 6 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน
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(Airline’s Career Image) องคประกอบที่ 7 ความสามารถในการแขงขันของการมุงสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Competitiveness) โดยแสดงรายละเอียดไดดังรูปตอไปนี้

ภาพท่ี 1 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปผลองคประกอบปจจัยเชิงยืนยันอันดับสอง ไดจํานวน จํานวน
26 องคประกอบปจจัย จากการรวมปจจัยทั้งหมด 7 ดาน และ คาสถิติที่ได คือ ไคสแควร /คาชั้นแหง
ความเปนอิสระ ( / df ) = 2.680 คาสถิติ Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) = 0.067 และ คา Root Mean Square Residual (RMR) = 0.074 คาสถิติ GFI = 0.926,
AGFI = 0.913,  NFI = 0.919,  IFI = 0.948,  TLI = 0.914,  CFI = 0.947 และ คาสถิติ HOELTER
(.05) = 158  ดังนั้นสามารถนําองคประกอบปจจัยไปใชไดจริงและยอมรับตามสมมุติฐานหลัก คือ
โมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบิน
ในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศของกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

2.2 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low
Cost Airline) พบวา องคประกอบที่  1 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s
Facilities)องคประกอบที่   2 นโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) องคประกอบที่  3 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน
(Management and Staff Rapport) องคประกอบที่  4 ความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) องคประกอบที่  5 ความกาวหนาทางอาชีพของ
นักบิน (Pilot Career Path) องคประกอบที่  6 ความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และ
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นักบิน (Management and Staff Rapport) องคประกอบที่  7 ภาพลักษณสําหรับอาชีพของสาย
การบิน (Airline’s Career Image) โดยแสดงรายละเอียดไดดังรูปตอไปนี้

ภาพท่ี 2 ผลของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low
Cost Airline)

สามารถสรุปผลองคประกอบปจจัยเชิงยืนยันอันดับสอง ไดจํานวน จํานวน 26
องคประกอบปจจัย จากการรวมปจจัยทั้งหมด 7 ดาน และ คาสถิติที่ได คือ ไคสแควร /คาชั้นแหง
ความเปนอิสระ ( / df ) = 1.677 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) =
.061 และ คา Root Mean Square Residual (RMR) = .063 คาสถิติ GFI = 0.935,  AGFI =
0.915,  NFI = 0.927,  IFI = 0.955,  TLI = 0.939,  CFI = 0.954 และ คาสถิติ HOELTER (.05) =
121 ดังนั้นสามารถนําองคประกอบปจจัยไปใชไดจริงและยอมรับตามสมมุติฐานหลัก คือ โมเดลตัว
แบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจ
การขนสงทางอากาศระหวางประเทศของกลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) มีความ
กลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ

2.3 ผลของความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (Model Invariance test Analysis)
ของโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ระหวางกลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy
Airline) กับ กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) สรุปไดวา มีความแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดลตัวแบบกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษา
นักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ระหวางกลุมสายการบินแบบทั่วไป กับ กลุมสาย
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การบินแบบตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานและยอมรับสมมุติฐานรอง
ที่ไดกําหนดสมมุติฐานไว

อภิปรายผล
จากการอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคจํานวน 4 ขอ สามารถนําเสนอกลยุทธ

โดยเรียงลําดับความสําคัญของการดําเนินกลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี
และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ คือ กลยุทธ พาร
(Par Strategy)

ภาพท่ี 3 การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy)

การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy) การตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความ
จงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ของกลุมสายการบิน
แบบทั่วไป (Legacy Airline) และ กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)

กลุมสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline)
1. กลยุทธ P ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน (Pilot

Career Path) กลยุทธนี้มุงเนนกลุมนักบินที่ยังไมไดเปนกับตัน คือ กลุมผูชวยนักบิน (Junior
Co-Pilot) กลุมผูชวยนักบินอาวุโส (Senior Co-Pilot) และ กลุมพรอมที่จะเปนกับตัน (Captain
Candidate) ซึ่งนักบินตองการความกาวหนาในอาชีพในแตละชวง รวมถึงข้ึนอยูกับระบบการบริหาร
ของสายการบิน ซึ่งในปจจุบันเปนแบบระบบ Seniority 1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) 1.2.1 การจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับนักบิน
สําหรับทําการบิน เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายในการใชอุปกรณเพ่ือทําการบินของนักบิน 1.2.2 การ
บริการหองพักนักบินสวนตัว (เชน Pilot Lounge) เพ่ือใหนักบินเกิดความเปนสวนตัว และสามารถ
ผอนคลายไดจริงกอนทําการบิน

2. กลยุทธ A ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) สายการบินตองมุงเนนความสามารถในเร่ืองของ
ศักยภาพการแขงขันของสายการบินระหวางในกลุมประเทศอาเซียนกันเองไดกอนที่จะไปแขงขันใน
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ตลาดโลก 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการงานของสายการบิน
(Flexibility of Airline System) โดยผูบริหารสายการบินตองเขาใจระบบธุรกิจสายการบินอยาง
ชัดเจน 2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน
(Airline’s Safety Policy) ซึ่งตองกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยของนักบินและระหวาง
นักบินทําการบินใหสูงสุด 2.4 กลยุทธการสรางภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s
Career Image) ในทางปฏิบัตินักบินตองการทําการบินในองคกรธุรกิจสายการบินที่มีชื่อเสียงระดับ
ตนๆ

3. กลยุทธ R ประกอบดวย 3.1 กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน (Management and Staff Rapport) สรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน ใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยอมรับความคิดเห็นของนักบิน และชี้แจง
ขอสงสัยของนักบินที่หัวหนางานไมสามารถปฏิบัติหรืออนุญาตใหทําการได

กลุมสายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
การนําเสนอกลยุทธพาร (PAR Strategy) ในการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความ

จงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ของกลุมสายการบิน
แบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)

1. กลยุทธ P ประกอบดวย 1.1 กลยุทธการสรางความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน
(Pilot Career Path) ตองการเก่ียวกับความกาวหนาทางอาชีพของนักบิน ถือเปนสิ่งสําคัญอยางมาก
ที่จะเปนตัวดึงดูดความสนใจ และ การธํารงรักษานักบินใหคงอยูกับองคกรสายการบินแบบตนทุนต่ําได
1.2 กลยุทธการสรางการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของนักบิน (Pilot’s Facilities) สายการบิน
ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหกับนักบิน เพ่ือใหนักบินมีความพรอมในการบินมากที่สุด

2. กลยุทธ A ประกอบดวย 2.1 กลยุทธการสรางความสามารถในการแขงขันของการมุงสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Competitiveness) สามารถแขงขันของการมุงสูประชาคมอาเซียนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสงผลโดยตรงกับนักบินที่มีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 2.2 กลยุทธการสรางความสามารถในการจัดการระบบบริหารจัดการงานของ
สายการบิน (Flexibility of Airline System) สายการบินควรใหความยืดหยุนในการบริหารงาน
2.3 กลยุทธการกําหนดนโยบายทางดานความปลอดภัยในการทํางานของสายการบิน (Airline’s
Safety Policy) สายการบินควรมีการจัดเตรียมคูมือและเอกสารดานการรักษาสุขภาพ 2.4 กลยุทธ
การสรางภาพลักษณสําหรับอาชีพของสายการบิน (Airline’s Career Image) ภาพลักษณของ
สายการบินนั้นเปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักบินใหมีความตองการที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่กับ
สายการบินแบบตนทุน

3. กลยุทธ R ประกอบดวย กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร หัวหนางาน
และนักบิน (Management and Staff Rapport) สายการบินควรสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหาร หัวหนางาน และนักบิน โดยการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางหัวหนางาน และสราง
ความตระหนักใหหัวหนางานยอมรับความคิดเห็นของนักบิน การสรางความตระหนักในการให
คําชมเชยจากหัวหนางานแกนักบิน การสรางความตระหนักของนักบินใหยอมรับคําแนะนําจากบิน
อาวุโส และ การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนักบินกับเพ่ือนนักบิน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้
1. การวิจัยเ ร่ือง กลยุทธการตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ

การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัด
เร่ืองขนาดของกลุมตัวอยางระหวางกลุมประเภทสายการบิน โดยทําการแบงเปนประเภทสายการบิน
คือ สายกาบินแบบทั่วไป (Legacy Airline) และ สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
เปนสายการบินที่จดทะเบียนสัญชาติไทยที่มีสวนแบงการตลาดในประเทศจัดอันดับอยูในระดับตนๆ
เทานั้น

2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมในแตละดานระหวาง ความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานของนักบิน กับ สถานการณของสายการบินที่นักบินทําการปฏิบัติงานของนักบินอยู
ในปจจุบัน เนื่องจากผูวิจัยไดใชเทคนิคสถิติข้ันสูงแทนการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมซึ่งใน
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ในสวนของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลตนแบบกลยุทธ
การตลาดภายในสําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี และ การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ นั้นไดทําการทดสอบและทราบถึงความแปรเปลี่ยนระหวางรูปแบบของโมเดล
ระหวางสายการบินแบบทั่วไป (Legacy Airline) และ สายการบินแบบตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
จากการทดสอบสมมุติฐานแลว

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยในคร้ังตอไปผูวิจัยขอเสนอแนะ ใหผูประกอบการสายการบินจัดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงลึกจากผูประกอบการ และนักบินของสายการบินตางชาติ ในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือทําการเปรียบเทียบระหวางความจงรักภักดีของนักบินและแนวทางการธํารงรักษานักบิน
ของสายการบินตางชาติ ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือทําผูประกอบการสายการบินสามารถ
นําเสนอกลยุทธกับนักบินตางชาติในการธํารงรักษานักบินไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจทําการวิจัย ทําการหาอิทธิพลเชิง
สาเหตุทางตรงและทางออมรายดาน ในการบริหารตามแตละกลุมกลยุทธที่ผูวิจัยไดนําเสนอกลยุทธ
ของโมเดลตนแบบของกลยุทธการตลาดภายใน สําหรับการสงเสริมความจงรักภักดี  และ
การธํารงรักษานักบินในธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไปแลว

3. การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูสนใจทําการวิจัย ทําการศึกษาเก่ียวการ
วิจัยในสวนแนวทางความสัมพันธเชิงลึกระหวางผูปฏิบัติงานของนักบินกับเพ่ือนนักบิน ซึ่ ง
ผูประกอบการสามารถแนวทางการบริหารการตลาดทางดานความสัมพันธของผูปฏิบัติงานตอไป
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_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพ่ือสํารวจสภาพและความคิดเห็น

ของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) ในการทําธุรกิจรวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ของไทย 2) เพ่ือสํารวจสภาพและแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยตอ
นักทองเที่ยวชาวจีน 3) เพ่ือสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการผานบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย และ 4) เพ่ือ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวาง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ การสัมภาษณ
กลุมยอย (Focus Group) กลุมตัวอยางที่ศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร หรือผูจัด การฝาย
การตลาด ของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) จํานวน 8 แหง ตัวแทนผูบริหาร หรือ
ผูจัดการฝายการตลาด ของบริษัทนําเที่ยวของไทย จํานวน 10 แหง ตัวแทนผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณดานการทองเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน และนักวิชาการดานการ
ทองเที่ยว จํานวน 5 ราย และ ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากบทสัมภาษณของผูสื่อขาว เอกสารวิชา การ
บทความ รวมถึง ขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่ง
คร้ัง โดยผานการใชบริการ บริษัทนําเที่ยวของไทย จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยกลุมตัวอยางเปน
หลักเกณฑที่ไมใชความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Non-Probability Sampling) สําหรับขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีสุมตัวอยางโดยวิธีบอกตอ หรือ วิธีสุมตัวอยางแบบเครือขายจากการสัมภาษณตัวแทน
ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ และขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนักทองเที่ยวชาวจีน
ที่เคยเดินทางมายังประเทศไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี
(Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับสถิตอิางอิง ทําการทดสอบสมมติฐาน และ คนหาตัวแบบกล
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ยุทธนั้น เลือกใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจัยพบวา
ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ

ไทย /จีน เปนการวิเคราะหความสอดคลองที่ไดจาก การสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน และ ผลจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวย
กระบวนการ วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ ทําการ
ตรวจสอบ ความกลมกลืนของโมเดลแบบขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model Fit
Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบที่สําคัญของโมเดล (Component
Fit Measure) โดยใช การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ซึ่งไดผลการวิจัย ดวยการพัฒนาจากเทคนิค การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third
Order Confirmatory Factor Analysis) สามารถนําเสนอไดเปน ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT”
ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ กลยุทธที่เก่ียวของกับการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และ เต็ม
ใจบริการ (People Oriented) กลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ ดานภาพลักษณ และ
ชื่อเสียง (Reputation) กลยุทธที่เก่ียวของกับโอกาส และสิ่งที่เก้ือหนุนทางการตลาด ของความเปน
ประชาคมอาเซียน ภาคบริการ การทองเที่ยว (ASEAN/Service Oriented) กลยุทธที่เปน การสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว ดวยรูปแบบของการรับรอง และมีความเชื่อมั่น (Assurance) กลยุทธ
การนําเสนอการบริการแบบเหนือระดับของความหลากหลาย และความเหมือนที่แตกตางบนความ
ตางที่เหมือนกันของการบริการที่ไดรับการเลือกสรร (Choices of Product) กลยุทธการเตรียมความ
พรอมในการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆหนวย เพ่ือการบริการที่มีความฉับไว
สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness)

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to survey the conditions and opinions

of Chinese Travel Agents on doing business with Thai travel agents, 2) to survey
conditions and service policy of Thai travel agents to Chinese tourists, 3) to survey
the needs of Chinese tourists on the decision-making process in selection of services
for travelling to Thailand through Chinese travel agents and 4) to determine a
marketing strategy for travel agent companies between Thailand/China. This research
combined a research methodology between qualitative research and quantitative
research, with tools for data collection including; in-depth interviews, questionnaires
and focus group interviews. Samples of this study were management representatives
or marketing managers of 8 Chinese travel agents, management representative or
marketing managers of 10 Thai travel agents, 5 relevant representatives of the
government sector, Thailand/China tourism experts and tourism scholars. The
secondary data was obtained from the interviews by journalists, academic
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documents, articles, and the information from 400 Chinese tourists who have
travelled to Thailand at least once through Thai travel agents. The samples of this
study were randomized by non-probability sampling. Qualitative data was obtained
by the use of snowball sampling or network sampling from management
representatives or experts who have been interviewed. As well, quantitative data was
obtained by the use of purposive random sampling from Chinese tourists who have
visited Thailand. Statistics used for data analysis were frequency distribution,
percentages, mean and standard deviation. Referable statistics for hypothesis test
and statistical search were calculated by factor analysis and Structural Equation
Modeling (SEM).

The results showed that:
Service marketing strategy presentations for Travel Agency Companies of

Thailand/China that analyses compatibility obtained from in-depth interview, travel
agents groups of Thailand/China and result from factor analysis with Exploratory
Factor Analysis (EFA) process, verification of conformity of Overall Model Fit Measure,
and evaluation conformity of result in the important component of Model
(Component Fit Measure) were analyzed by using Confirmatory Factor Analysis (CFA).
The research result obtained from the development of Third Order Confirmatory
Factor Analysis could be presented as “PRO-ACT” strategy, consisting of 6 strategies
namely P-Strategy which related to high class services with welcome and service
mind (People oriented), R-Strategy which encouraged and enhance business
potential in the form of image and reputation (Reputation), O-Strategy which related
to opportunity and marketing support of ASEAN, tourism service sector
(ASEAN/Service Oriented), A-Strategy which built confidence of tourists in the form of
assurance, C-Strategy which was the presentation on privilege service of diversity and
different similarity on same difference, choice of product service, and T-Strategy
which prepared readiness for integrated working and collaborating with various
agencies with promptness, constancy and fastness (Timeliness).

คําสําคัญ
กลยุทธการตลาดบริการ ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ จีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนธุรกิจภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญตอ ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นํารายได และเงินตราเขาสูประเทศ ทั้ง
ยังผลตอ ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของทั้งทางตรง และทางออม ดังรายงานที่ระบุวา ป พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ
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มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) มีมูลคา 9,041 พันลานบาท ซึ่งเกิดจากธุรกิจ
ภาคบริการมูลคา 2,814 พันลานบาท เปนสัดสวนรอยละ 31.12 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
สามารถสรางรายไดจากธุรกิจบริการ การทองเที่ยวมูลคา 912.60 พันลานบาท (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2554 และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
2554) จากแนวโนมตลาดทองเที่ยวของโลก แสดงใหเห็นวา มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และตอเนื่องอยู
ในอัตราที่คอนขางสูง ซึ่งองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ไดพยากรณวา
ไวใน ปพ.ศ. 2547 ไดคาดการณวา ปพ.ศ. 2563 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางประเทศ
จํานวนกวา 1.5 พันลานคน โดยเฉพาะแถบเอเชียแปซิฟกจะมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเปนอันดับ
ที่ 2 ของโลก จํานวนประมาณ 397 ลานคน อัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอป (ภูมิศาสตร
ของประเทศไทยอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งเปนหนึ่งในแหลงจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว)
จากความสําคัญตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทย และจีน เร่ิมตนจากความสัมพันธทางการฑูต
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา ผูนําของสองประเทศมีการเยี่ยมเยือนระหวางกันจนเกิด
เปนความสัมพันธ และความรวมมืออันดีของทั้งสองประเทศ รวมถึง สัมพันธไมตรี จนกลายมาเปน
มิตรประเทศบานใกลเรือนเคียงสงผลใหเกิดความไววางใจ การอํานวยผลประโยชนและ ความรวมมือ
เรียกวา“สายสัมพันธสองแผนดิน” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) ความสัมพันธระหวางประเทศไทย /
จีนนั้น ยังมีการพัฒนายกระดับข้ึน เปนทั้งกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเวทีระดับภูมิภาค ภายหลังจาก
เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ไดเปดดําเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ที่ผานมา อาเซียนถือวาเปน
หุนสวนทางการคาใหญอันดับ 3 ของประเทศจีนของยอดการคาแบบทวิภาคีระหวางจีนกับเขตการคา
เสรีอาเซียนคิดเปน 21,480 ลานดอลลารสหรัฐ โดยความรวมมือของเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน จะมี
ประชากรประมาณกวา 1,900 ลานคน (เปนสองเทาของประชากรสหรัฐ) ถือไดวาเปนเขตการคาที่มี
ตลาดใหญที่สุด (CRI, 2010)

ตลาดนักทองเที่ยวจีน มีความเก่ียวของกับธุรกิจนําเที่ยวของประเทศไทย ดังรายงานของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) กลาววา ตลาดนักทองเที่ยวจีนนับวาเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักของไทย
ซึ่งนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนอันดับที่ 4 รองจากมาเลเซีย ญี่ปุน
และเกาหลีใต ตามลําดับ ดวยตลาดทองเที่ยวจีนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติ
ใน ปพ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และสถิติรวมระหวางเดือน ม.ค - มิ.ย. พ.ศ. 2554 นั้น มีนักทองเที่ยว
ชาวจีน (เฉพาะชาวจีนแผนดินใหญ) เดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 777,508 คน 1,122,219
คนและคร่ึงปแรก จํานวน 793,266 คน ตามลําดับ (ธิตินันธุ ชาญโกศล, 2554 อางถึงใน กรมการ
ทองเที่ยว, 2554) ปจจุบันนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555) ไดรายงานเพ่ิมเติมวา ตลาดนักทองเที่ยวจีนที่
เดินทางเขามาในประเทศไทยมีการเติบโตแซงหนาประเทศญี่ปุนข้ึนมาครองอันดับ 2 รองจากประเทศ
มาเลเซียแลว นั่นแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนพ้ืนที่ที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีความตองการเลือก
เดินทางมาทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังเชน การรวบรวมขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (2011)
และ สํานักงานการบริหารของการทองเที่ยวแหงชาติจีน (2011) แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยถูก
จัดลําดับอยูในบัญชีรายชื่อประเทศที่ชาวจีนนิยมเลือกไปทองเที่ยว 10 อันดับแรก ขณะเดียวกัน การ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม โดยที่นักทองเที่ยวชาวจีนเร่ิมใหความสําคัญตอ
คุณภาพการใหบริการมากข้ึน ดังที่ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555) ระบุวา สําหรับตลาดนักทองเที่ยวจีน
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แนวโนมพฤติกรรมของกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เร่ิมมีการขยายสูกลุมชาวจีนรุนใหมที่มีการศึกษาและ
มีรายไดสูงมากข้ึน มีความมุงหวังตอการหาประสบการณทางการทองเที่ยว และพรอมที่จะใชจายดาน
การทองเที่ยวในราคาที่สูงข้ึน เพ่ือแลกกับการบริการที่มีคุณภาพ ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็น
วาภาคอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยวของไทย ไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ไมวาจะเปนเร่ือง
กระจายรายได การสรางงาน การประสบอุปสรรคทางการคาในการเขามาของคูแขงขันรายใหม
รวมถึง ผูบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้น ผูประกอบการที่จะสามารถดํารงอยูรอดไดนั้น
ตองมีความสามารถในการบริหาร และสามารถประยุกตปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับตัวตาม
สภาพแวดลอมของการบริการที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังที่ Lovelock & Wright
(2002) Lovelock & Wirtz (2007) ไดกลาวถึง ปจจัยดานอ่ืนที่เก่ียวของกันเพ่ิมเติม ไดแก นโยบาย
รัฐบาล (Government Policies) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) แนวโนมของธุรกิจ
(Business Trends) ความกาวหนาดานเทคโนโลยีขาวสาร (Advances in Information
Technology) และ การพัฒนาสูนานาชาติและระดับสากล (Globalization) ดวยเหตุนี้ ทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาวา ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย /จีน เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไทย ไดรับประโยชนสําหรับการเตรียมความ
พรอมตอการเสริมสรางขีดความสามารถเชิงการแขงขันในตลาดทองเที่ยวระหวางประเทศไทยและจีน
รวมถึง เขาใจถึงความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน ในการเพ่ิมมูลคาใหกับธุรกิจนําเที่ยวของไทย
ตลอดจน ยังผลใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปดเสรีภาคการบริการมากที่สุดในอนาคต

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ

ไทย/จีน ควรมีแนวทางและกําหนดกลยุทธทางธุรกิจอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือสํารวจสภาพ และความคิดเห็นของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents)

ในการทําธุรกิจรวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย
2. เพ่ือสํารวจสภาพ และแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยตอ

นักทองเที่ยวชาวจีน
3. เพ่ือสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช

บริการผาน บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย
4. เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง

ประเทศไทย /จีน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีการดําเนินการ
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วิจัย คือการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group)

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง ในงานวิจัยคร้ังนี้ พิจารณากลุมตัวอยาง (Sample) จาก
หลักเกณฑที่ไมใชความนาจะเปน ในการสุมตัวอยาง (Non-Probability Sampling) สําหรับขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีสุมตัวอยางโดยวิธีบอกตอ (Snowball Sampling) หรือ การสุมตัวอยางแบบเครือขาย
(Network Sampling) โดยเร่ิมจากผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลสําคัญ และขยายกลุมตัวอยางจากการชวย
แนะนําผูที่สมควรเปนกลุมตัวอยางคนตอไป และ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550; ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) แบง
ออกเปน 5 สวน คือ 1) ผูบริหาร หรือผูจัดการฝายการตลาดของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel
Agents) หรือ บริษัทผูใหบริการนักทองเที่ยวในประเทศจีน จํานวน 8 แหง 2) ผูบริหาร หรือผูจัดการ
ฝายการตลาดของบริษัทนําเที่ยวของไทย หรือ บริษัทผูใหบริการนักทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวน
10 แหง 3) ผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว หรือผูมีประสบการณ ดานการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน และนักวิชาการ จํานวน 5 ราย และ ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากบท
สัมภาษณผูสื่อขาว หนังสือ บทความ บทวิเคราะห และสถิติ 4) ขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคย
เดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่งคร้ัง โดยผานการใชบริการบริษัทนําเที่ยวของไทย
ในพฤติกรรมการเดินทางมาใชบริการ และกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการในการเดินทางมา
ทองเที่ยวยังประเทศไทย โดยคํานวณขนาดประชากรเปาหมายที่เปนกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
(เฉพาะชาวจีนแผนดินใหญ) ที่เดินทางมายังประเทศไทย ปพ.ศ. 2553 เทากับจํานวน 1,122,219 คน
(ธิตินันธุ ชาญโกศล, 2554 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, 2554) เพ่ือนําไปอางอิงถึง จํานวนประชากร
ทั้งหมด (Inference Statistics) โดยใชวิธีการ คํานวณหากลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane
(Finite Population) ซึ่งกําหนดระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95% ไดจํานวนทั้งสิ้น 400 คน 5) ตัวแทน
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จํานวน
12 ทาน ดวยวิธีการสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือพิจารณายืนยันผล (Confirm) ประเมิน
และใหขอเสนอแนะถึงความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริง

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบการสัมภาษณ (Interview Form) โดยไดออกแบบการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structured Interview) สําหรับ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) บริษัทนํา
เที่ยวของไทย และตัวแทนผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ ผู เชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว หรือผูมี
ประสบการณดานการทองเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน และนักวิชาการ

2.2 แบบการสัมภาษณ (Interview Form) โดยไดออกแบบการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) สําหรับ ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ผูทรงคุณวุฒิ ผูมี
ประสบการณและ ผูเชี่ยวชาญทางดานการทองเที่ยวของ การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือ
พิจารณายืนยันผล (Confirm) ประเมินและใหขอเสนอแนะถึงความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริง

2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดออกแบบมุงเนนการถามความเปนจริง
(Fact) ของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเก่ียวของ เพ่ือ
สํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนถึง พฤติกรรมการเดินทางมาใชบริการ และกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกใชบริการในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรง ความชัดเจนของขอคําถาม และความนาเชื่อถือ ดังนี้

ข้ันตอนแรก การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดวยการหาคาความเที่ยงตรง
(Validity) ผานแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู และประสบการณเฉพาะดาน จํานวน 9 ทาน
พิจารณาความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งขอคําถาม ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่
สอดคลองกัน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC มากกวา 0.5 ทุกขอ

ข้ันตอนที่สอง ทดสอบคุณภาพความชัดเจนของขอคําถาม ซึ่งทําการทดสอบโดยผาน
นักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว จํานวน 30 คน นักวิชาการ
(ภาษาศาสตร) และผูเชี่ยวชาญทางภาษา จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางภาษา
เพ่ือใหไดขอคําถามในแบบสอบถาม ที่มีความชัดเจนมากที่สุด สําหรับการนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักทองเที่ยวชาวจีน

ข้ันตอนสุดทาย การหาคาความเชื่อมั่นหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ดวยการนําไปทดลอง (Pilot Survey) กับกลุมทดลองที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 30 คน โดยผลทดสอบความนาเชื่อถือ เทากับ 0.937 ซึ่งมีคา
ทดสอบอยูในระดับที่สูง และเปนเกณฑที่นําไปใชศึกษาได

ทั้งนี้ โครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ สวนที่ 2 ขอมูล
การเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวจีน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 11 ขอ สวนที่ 3 ระดับความสําคัญ
ของ ความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนทองเที่ยว
จีน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 14 ขอ สวนที่ 4 ระดับความสําคัญ
ของ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการใหบริการของบริษัทนําเที่ยวของไทย ในประเทศ
ไทย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 18 ขอ สวนที่ 5 ระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการไดรับบริการของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนและหรือบริษัทนํา
เที่ยวของไทยในประเทศไทย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวนอยางละ
7 ขอ รวมเปน 14 ขอ สวนที่ 6 ปญหา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยว
ในประเทศไทย มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open ended Questions) จํานวน 4 ขอ ทั้งนี้
แบบสอบถามในสวนที่ 3 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 มีลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ซึ่งมีการกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) มีคําตอบแบงออกเปน
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ของบทสัมภาษณ บนพ้ืนฐานจากแนวคิด ทฤษฎี บทความ บทวิเคราะห สถิติ บทสัมภาษณของ
ผูสื่อขาว งานวิจัยที่เก่ียวของ ดวยการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย โดยการตีความหมาย สังเคราะห
และเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา รวมถึง ทําการสรุปประเด็นสําคัญของบทสัมภาษณเชิงลึก
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3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบ
รวม ซึ่งไดมีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง ความชัดเจนของขอคําถามและความนาเชื่อถือ ที่มีความ
ถูกตองสมบูรณ และสรุปประเด็นโดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง คือ วิเคราะหขอมูล
ทั่วไป และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี
(Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวยการวิเคราะหตัวแบบ
สมการโครงสราง (Structural Equation Model Analysis: SEM)

ผลการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการ

ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน ไดผลสรุปผลดังนี้
1. สภาพและความคิดเห็นของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) ในการทําธุรกิจ

รวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย พบวา มีแนวทางดําเนินธุรกิจ โดยมีเกณฑหลักในการ
พิจารณาคือ ความไววางใจและประสบการณในอดีต รองลงมาคือ การใหบริการในโปรแกรมทัวร ที่
มุงเนนความแตกตางในผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการทองเที่ยวทางชายฝงทะเล และหาดทราย ถัดมาคือ
คาครองชีพ ความเหมาะสมของราคาที่คุมคาและประหยัด สุดทายคือ ทัวรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

2. สภาพและแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไทยตอนักทองเที่ยวจีน
พบวา ใหความสําคัญตอการจัดโปรแกรมทัวรและรูปแบบการทองเที่ยว ที่เนนตามระดับความ
ตองการของลูกคา มีมาตรฐานและคุณภาพ ราคากับคุณภาพทัวรเหมาะสมและคุมคาตอการมา
ทองเที่ยว การใหบริการนักทองเที่ยวใหไดรับความสะดวกสบาย ซื่อสัตย มีจริยธรรมทางอาชีพ รวมถึง
การใหบริการแบบมืออาชีพ ถอยทีถอยอาศัยและคํานึงถึงความปลอดภัยนักทองเที่ยวมากที่สุด

3. นักทองเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่งคร้ัง โดยผาน
การใชบริการของบริษัทนําเที่ยวของไทย แบงออกเปน 3 สวนคือ

3.1 ผลสํารวจขอมูลทั่วไปและสถิติเชิงพรรณนา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-
30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท จําแนกตามมณฑลเปยจิง (ปกก่ิง) รอยละ 16.75 ขอมูลการเขามาทองเที่ยว ในชวง
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาเดินทางมา 1 คร้ังมีจํานวนมากที่สุด นักทองเที่ยวเปนผูตัดสินใจ ระยะเวลา
เฉลี่ย 6-7 วัน นิยมเดินทางมาชวงเวลาปดภาคเรียน (ชวงเวลาวางที่สะดวก) มีคาใชจายโดยเฉลี่ย
20,001-35,000 บาท หากมาทองเที่ยวในประเทศไทยอีกคร้ังเลือกมาดวยตัวเอง วัตถุประสงคหลักมา
ทองเที่ยว คือ พักผอน และทองเที่ยวทางทะเล สถานที่ทองเที่ยวทางทะเลที่ตองการมา คือ ชลบุรี
(บางแสน เกาะสีชัง พัทยา) และภูเก็ต การใชจายในการทองเที่ยว คือ อาหารและเคร่ืองดื่ม ความ
บันเทิง (ยามราตรี) สินคาที่ระลึก สินคาแปรรูปทางการเกษตร (ผลไมแหง อาหารทะเลตากแหง)
การชอปปงผลิตภัณฑ (ราน NaRaYa รานจิม ทอมสัน) และสินคาที่ทําจากสัตว (กระเปา/รองเทา/
เข็มขัดหนังจระเข หรือปลากระเบน เปนตน) สาเหตุที่เลือกใชบริการบริษัทนําเที่ยว คือ ไดขอแนะนํา
การเดินทางทองเที่ยว ประหยัดคาใชจาย (ควบคุมเงินงบประมาณได) เกิดความอบอุนใจ (เดินทาง
เปนกลุมใหญ และพักแรมเปนกลุม) สะดวกสบาย (บริษัทนําเที่ยวดําเนินการใหทุกอยาง) มีความ
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ปลอดภัย (จากการถูกหลอกลวง หรือมิจฉาชีพ) แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร คือ การไดรับการแนะนํา
จากผูที่เคยมีประสบการณ (เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน ญาติพ่ีนอง) ระดับความสําคัญของนักทองเที่ยวจีน
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน และบริษัทนําเที่ยวไทย อยูในระดับมาก
ที่สุด ภาพรวมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคบริการ ธุรกิจนําเที่ยวอยูในระดับมาก
ภาพรวมความพึงพอใจหลังจากไดรับบริการ ที่มีตอบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน และบริษัทนําเที่ยวของ
ไทย อยูในระดับมาก

3.2 ผลสรุปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
แบบรายดาน สามารถจัดกลุมตัวแปรไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 ข้ันตอนกอนใหบริการ ของการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน ประกอบดวย Factor ที่ 1 การรับรอง และมีความ
เชื่อมั่น (Assurance) Factor ที่ 2 ภาพลักษณ และชื่อเสียง (Reputation) องคประกอบที่ 2 ข้ันตอน
ระหวางบริการ ของการไดรับบริการจากบริษัทนําเที่ยวไทยในประเทศไทย ประกอบดวย Factor ที่ 3
ความฉับไว สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness) Factor ที่ 4 การบริการที่ไดรับการเลือกสรร
(Choices of Product) องคประกอบที่ 3 ข้ันตอนหลังจากใหบริการ ของความพึงพอใจตอการไดรับ
บริการ ประกอบดวย Factor ที่ 5 การบริการอยางมีระดับ (People-Oriented) Factor ที่ 6 ความ
ยินดี และเต็มใจบริการ (People Oriented) องคประกอบที่ 4 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาคบริการ ดานธุรกิจนําเที่ยว ประกอบดวย Factor ที่ 7 ความเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN-
Oriented) และ Factor ที่ 8 ความเปนเอกภาพอาเซียน (ASEAN Oriented)

3.3 ผลสรุปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ที่ไดจาก การประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model
Fit Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบที่สําคัญของโมเดล
(Component Fit Measure) ดวยเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order
Confirmatory Factor Analysis) โดยทดสอบผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติข้ันสูง ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ
ไทย/จีน (หลังการปรับโมเดล)

ผลสรุป คาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ของตัวแบบกลยุทธ
ทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน ตามตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 คาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ

คาดัชนี เกณฑการพิจารณา คาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห
2 / df (CMIN/DF) < 2 1.440
GFI ≥ 0.90 0.924
AGFI ≥ 0.90 0.904
NFI ≥ 0.90 0.941
TLI ≥ 0.90 0.975
IFI ≥ 0.90 0.981
CFI ≥ 0.90 0.981
HOELTER > 200 311
RMR < 0.08 0.040
RMSEA < 0.08 0.033

ผลสรุปผานเกณฑการพิจารณา โมเดลท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

4. ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ
ไทย/จีน สรุปผลวิเคราะหความสอดคลองที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และผลวิเคราะหองคประกอบ
(Factor Analysis) ที่พัฒนาจากเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order
Confirmatory Factor Analysis) เสนอตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT” ที่ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ
กลยุทธ P–Strategy เปนกลยุทธที่เก่ียวของกับการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และเต็มใจ
บริการ (People Oriented) กลยุทธ R–Strategy เปนกลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ
ดานภาพลักษณ และชื่อเสียง (Reputation) กลยุทธ O–Strategy เปนกลยุทธ ที่เก่ียวของกับโอกาส
และ สิ่งที่ เก้ือหนุนทางการตลาดของความเปนประชาคมอาเซียน ภาคบริการ การทองเที่ยว
(ASEAN/Service Oriented) กลยุทธ A–Strategy เปนกลยุทธสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
ดวยรูปแบบ การรับรอง และมีความเชื่อมั่น (Assurance) กลยุทธ C–Strategy เปนกลยุทธนําเสนอ
การบริการแบบเหนือระดับของความหลากหลาย และความเหมือนที่แตกตางบนความตางที่
เหมือนกัน ของบริการที่ไดรับการเลือกสรร (Choices of Product) กลยุทธ T–Strategy เปนกลยุทธ
เตรียมความพรอมการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆหนวย เพ่ือการบริการที่มี
ความฉับไว สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness)

อภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําเสนอ ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ระหวางประเทศไทย/จีน ที่เปนปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน
เชิงรุก อันนําไปสูปจจัยความสําเร็จ ดวยหัวใจการใหบริการ ที่มีความเปนเลิศของธุรกิจ อันทําใหเกิด
ความเปนตอเชิงการแขงขันตลาดนักทองเที่ยวจีน เรียกวา ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT” ตามภาพที่ 2
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ภาพท่ี 2 ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT”

กลยุทธการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และเต็มใจบริการ (People Oriented)
หมายถึง บุคลากรที่ใหบริการ หรือมัคคุเทศก ถือวามีบทบาทสําคัญมากที่สุด ตองสามารถนําเสนอ
บริการที่เหนือระดับ ดวยความจริงใจ ไมเอารัดเอาเปรียบ อันเปนเอกลักษณสําคัญในงานบริการนี้ ที่
ตองมีความเปนมืออาชีพ กระตือรือรน ดูแลเอาใจใสตอนักทองเที่ยว เต็มใจและจริงใจ ตลอดจน เพ่ิม
คุณคาและความพึงพอใจ ดวยการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพบริการที่ดี เสมือนหนึ่งใหความ
ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหนักทองเที่ยวรูสึกถึงความเปนมิตร และรับรูไดถึงการเปน
บุคคลสําคัญ อันเปนผลตอการสรางประสบการณที่ดี จนเกิดเปนความประทับใจ และลูกคาระยะยาว
กับบริษัท พรอมที่เปนลูกคาตลอดไป ทั้งนี้ อาจเปนผลใหลูกคากลับมาใชบริการอีกคร้ัง หรือบอก
กลาวกับบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการกับบริษัทในอนาคต สอดคลองกับแนวคิด Bitner, Booms, &
Tetreault (1990); Rust, et al. (1996); Lovelock & Wright (2002) ที่วา อิทธิพลตอการรับรูของ
ลูกคา และความสําคัญของพฤติกรรมพนักงานใหบริการ ที่แสดงถึงความเต็มใจในการใหบริการ เชน
ดูแลเอาใจใส เมื่อไดประเมินผลการบริการจนเกิดเปนความรูสึกพอใจ หรือไมพอใจ จะเปนผลถึงความ
ตั้งใจในอนาคต (Future Intentions) และความจงรักภักดีตอธุรกิจ (Customer Loyalty)

กลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ ดานภาพลักษณและชื่อเสียง (Reputation)
หมายถึง การสรางความไววางใจ ที่มีตอความสัมพันธกับการแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการไดรับบริการ
ของบริษัท อันมีผลตอชื่อเสียงของสินคาและบริการ โดยที่ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ให
ไวกับลูกคา จนเกิดเปนความเชื่อถือ ความมั่นใจ ในชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัท รวมถึง ความ
ไวใจในประสบการณที่ผานมาของบริษัท สอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัย ไพลิน เชิญเพชร (2548)
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และDick & Basu (1994) Cited in Sheth & Mittal (2004) ที่วา การสรางความนาเชื่อถือ ความ
ไววางใจนั้น มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหลูกคาเกิดความภักดีกับธุรกิจ โดยสวนใหญจะเกิดจาก
การรับรู ความรูสึก หรือประสบการณที่ไดรับ

กลยุทธโอกาสและสิ่งที่เก้ือหนุนทางการตลาด ของความเปนประชาคมอาเซียน ภาคบริการ
การทองเที่ยว (ASEAN/Service Oriented) หมายถึง รูปแบบความเปนตลาดเดียว (Single Market)
รูปแบบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนเดียวกัน (One Law) และ ความเปนมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการในระดับเดียวกัน (One Standard Service) ดังนั้น ธุรกิจตองใชศาสตร และศิลป
การบริหารจัดการทางการตลาด ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีตอสภาพแวดลอมการ
แขงขันที่เปดกวางมากข้ึน ดังเชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (2554) กลาววา การเปดเสรี
ภาคการทองเที่ยวในเร่ืองโอกาส ความทาทายธุรกิจทองเที่ยวไทย หรือศูนยวิจัยกสิกรไทย (2554)
เสนอรูปแบบบริการเฉพาะเจาะจงมากข้ึนในกลุมนักทองเที่ยวจีน หรือ ดังที่ วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน
(2547) คือ การสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหกับบริษัทได ข้ึนอยูกับคุณภาพการใหบริการที่ดี

กลยุทธการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเทีย่ว ดวยรูปแบบการรับรอง และมีความเชื่อมั่น
(Assurance) หมายถึง ความเสี่ยงจากหนาที่ของผูใหบริการ หรือสิ่งที่อาจคาดไมถึง ซึ่งควบคุมไดยาก
เชน ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยพิบัติสึนามิ) ความเสี่ยงทางสังคม เชน โรค
ระบาด (ไขหวัด 2009) และภัยจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง เปนตน การบริการเปนสิ่งที่มองไม
เห็น และจับตองไมได การตัดสินใจเลือกใชบริการ นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไดรับ
โดยบริษัทนําเที่ยวตองสรางแผนฉุกเฉิน และแนวทางไวลวงหนา เพ่ือการรับรองและใหความเชื่อมั่น
ตอนักทองเที่ยว ดังเชน Swarvrooke & Horner (1999) ที่วา นักทองเที่ยวตัดสินใจซื้อสินคา
ทองเที่ยวแตกตางจากการซื้อสินคาอ่ืน ใชระยะเวลาคอนขางนาน เพราะวา นักทองเที่ยวใชความ
ละเอียดถ่ีถวน และคํานึงถึงความเสี่ยงในการจายเงิน เพ่ือแลกกับคํามั่นสัญญาวาจะไดรับบริการที่ดี
ดังแนวคิดของ Lovelock & Wright (2002) ที่วา การรับประกันบริการ (Service Guarantees) เปน
เคร่ืองมือที่มีพลังในการสงเสริมตลาด และทําใหไดคุณภาพของการบริการ ไมวาจะเปนการรับประกัน
ดานมาตรฐานที่ชัดเจน ดานการจัดการกับปญหา การลดความเสี่ยงของการตัดสินใจซื้อ ดวยการ
แลกเปลี่ยน ทดแทนให และการคืนเงินเมื่อเรียกรองสิทธิ โดยที่ระบุเพ่ิมเติมวา หนึ่งในการจัดการสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดข้ึน (Exceptions) คือ การประกันตอความบกพรองของผลิตภัณฑ การแกไขปญหา
ลูกคาที่ไดรับทุกขจากอุบัติเหตุ การชดเชยคาเสียหาย (Restitution) ซึ่งลูกคาสวนใหญมีความ
คาดหวังที่จะไดรับการชดเชยจากความลมเหลวในการบริการ ที่อาจจะอยูในรูป การรับประกัน การ
คืนเงิน และจายเงินในรูปแบบอ่ืน เปนตน

กลยุทธการนําเสนอการบริการแบบเหนือระดับบนความหลากหลาย ของการบริการที่ไดรับ
การเลือกสรร (Choices of Product) หมายถึง การพัฒนาบริการที่เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะ บนความตองการที่มีความหลากหลายมากข้ึน อันนําไปสูความตองการที่
แทจริงของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ตระหนักถึง ความเหมาะสมบนความคุมคาของเงิน
ที่นักทองเที่ยวไดจาย และเวลาที่ตองสูญเสียไป ใหมีความสมดุลกับสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังที่จะ
ไดรับ ไมวาจะเปนการใหบริการพาหนะเดินทาง สถานที่พักแรมที่มีความสะอาด สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน สอดคลองกับ Iso-Aholo (1980) ที่กลาวถึง ทฤษฎีการหลีก
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หนีและแสวงหา (Iso-Ahola’s Escape-seeking Dictonomy) ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546) และ
Lovelock & Wright (2002) ที่กลาววา การบริหารจัดการงานบริการใหมีความเหมาะสม และสมดุล
กับความตองการซื้อบริการของลูกคา

กลยุทธการเตรียมความพรอม ในการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆ
หนวย เพ่ือการบริการที่มี ความฉับไว สม่ําเสมอและรวดเร็ว (Timeliness) หมายถึง รูปแบบการ
บริการทองเที่ยวที่มีความยืดหยุนสูง และการบริการภาคสนับสนุน ดวย ธุรกิจนําเที่ยวทําหนาที่เปน
สื่อกลางระหวางผูผลิตบริการการทองเที่ยวกับตัวนักทองเที่ยว ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับ สวนงานอ่ืน
ดังนั้น ผูประกอบการควรตระหนักและคํานึงถึง การติดตอประสานงานและความสัมพันธระหวาง
ธุรกิจที่มีความเก่ียวของ โดยเปนกระบวนการใหบริการแบบงานบริการหลังเวที (Back-Office
Service) ที่คอยสนับสนุนบริการหนาเวที (Front-Office Service) อันเปนการเติมเต็มในงานบริการที่
มีความเก่ียวเนื่อง จนนําไปสูความเปนเลิศในการใหบริการที่มีคุณภาพครบถวนสมบูรณ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Lovelock & Wright (2002) และLovelock & Wirtz (2007) ที่ไดอธิบายถึง
กระบวนการที่มีการวางแผนเปนอยางดี ทําใหเกิดกระบวนการสงมอบการใหบริการที่มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ อันทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ จนกลายเปนความภักดีในการใช
บริการนั้น หรือ ดังเชน Hudson (2008) ที่กลาววา การแสวงหาบริการที่ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
อาจมาจากชีวิตที่มีความเรงรีบในปจจุบันที่มากข้ึน ทําใหเกิดเปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหนักทองเที่ยว มี
แนวโนมตอความตองการมองหาธุรกิจการทองเที่ยว ที่สามารถตอบโจทยเร่ืองการใหบริการที่มีความ
สะดวกรวดเร็วไดมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้
1. ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยควรตระหนัก และมองโอกาส ตลาดทองเที่ยวจีน

เชิงรุกเปนเสมือนหนึ่งตลาดเดียว (Single market) ของไทย ดวยการนําเสนอและประชาสัมพันธผาน
สื่อชองทางตางๆ ของจีน เชน ทางสื่อออนไลน สื่อสังคม (Social Network) ในระบบของจีน (เชน
คิวคิว (QQ), โยวคู (YouKu)) เปนตน หรือ การนําเสนอภาพลักษณบริษัทนําเที่ยวของตนผานสื่อ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ทั้งนี้ อาจอยูในรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐของไทยที่มีตัวแทน
สํานักงานในประเทศจีน ลักษณะระบบการลิ้งผานเว็ปไซด หรือผานสถานประกอบการที่มีความ
นาเชื่อถือ ตลอดจน พยายามสรางสัมพันธภาพและความรวมมือประสานงาน กับสํานักงานการ
บริหารของการทองเที่ยวแหงชาติจีน (CNTA) และบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน เปนตน

2. ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย ควรตระหนักถึงการบริหารจัดการดานคุณภาพการ
ใหบริการที่ดี ไดแก เสนอโปรแกรมทัวรมาตรฐานและคุณภาพในระดับดี สอดรับกับกลุมนักทองเที่ยว
คุณภาพที่มีระดับการศึกษาและรายไดอยูในเกณฑที่ดี พรอมใหความสําคัญตอการบริการที่เปน
รูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะตามรสนิยมแตละระดับ รวมถึง สิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลเอาใจใส
ความสะดวกสบาย และไดรับความสุขจากการพักผอน โดยไมมุงเนนดานราคาเปนหลัก

3. ควรนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน ในการเลือกตัวแทนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย/จีน ดวยการนํารอง ทดลองใชตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการ
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ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีนที่ศึกษามา และทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับวิธีการ
ดําเนินงานแบบเดิม และแบบใหม อันจะเปนผลใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งตอตัวผูใหบริการ และผูรับบริการ

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยในคร้ังตอไป ขอเสนอแนะให ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย ศึกษา

แนวทางและการบริหารจัดการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในแตละประเทศ กลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีตอตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน เพ่ือศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบแนวทางการบริหาร
จัดการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในแตละประเทศ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีตอตลาด
นักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งจะทําใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย สามารถสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเชิงรุกและเชิงรับ ในตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน พรอมทั้ง พัฒนารูปแบบกลยุทธที่มี
ความเหมาะสม ในเชิงสนับสนุน และสงเสริมขีดความสามารถทางการแขงขันระดับภูมิภาคได

2. การวิจัยในคร้ังตอไป ขอเสนอแนะให ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการ
บริหารจัดการทางการตลาดดานคุณภาพการบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย/จีน ตามแตละองคประกอบกลยุทธทีผู่วิจัยไดนําเสนอไป
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บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร:

กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554” นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาอยู 3 ประการ
1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 2) เพ่ือศึกษา
ระบบการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของกรุงเทพมหานครและภาครัฐ และ 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางและมาตรการในการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต

ผลการวิจัยพบวาประการแรก สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่ เ กิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้นเกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุ
ดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวนของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน
กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่
เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอ
คนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวา
สาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการ
จัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยูอาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัย
ถูกแทรกแซงจากการเมือง ประการที่สอง ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการ
บริหารงานของรัฐบาลในการแกไขปญหาน้ําทวมป 2554 ประการที่สาม โครงสรางของการจัดการ
ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน
กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง
ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งข้ึน
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ABSTRACT
The Objectives of this research were 1) to study the problems and the flood

phenomenon in Bangkok in the year 2011, 2) to study the water management and flood
management in the year 2011 and 3) to suggest an approach to tackle the flood problem
and to prevent it from securing in the future .The research uses qualitative research
method consisting of document and indepth interview. The results of this research can be
summarized as follows: First, there were two causes of the problems and the flooding
phenomenon occurred in Bangkok Metropolitan in 2011; namely the causes from nature
and from the environmental management system. The nature causes were heavy rainfall
and tropical storm and the lack of efficiency of drainage system, planning, law, urban and
industry extension and the most important factor was inefficient water management. In
addition, the obvious problem was concerned with the management of support area for
water interfered by the estate and politics secondly Bangkok Metropolitan administration
had a conflict management of the flood with the royal government. There were three
management procedures as follows: before the flood, during the flood and after the flood.
The flood victims had to follow news and relieve themselves until the flood rescue teams
come in. Third, The Strategy and Evaluation Department of Bangkok Metropolitan have
three plans for flood crisis: short-term plan, medium-term Plan and long-term plan.
However, Bangkok Metropolitan had little cooperation with the central government units.

คําสําคัญ
ประสิทธิผล การจัดการภาครัฐ จัดการน้ําและอุทกภัย

ความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งมีความสําคัญเชนเดียวกับเมืองหลวง

ทั่วโลกมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคตาง ๆ อยางครบสมบูรณเปน ศูนยกลาง
การคาและอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการบริหาร เปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน และเปน
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ถูกจัดลําดับใหเปนมหานครที่มีขนาดใหญอันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สิ่งเหลานี้ทําให
กรุงเทพมหานครมีความสําคัญอยางยิ่ง

วิกฤติการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึน ทําใหประเทศไทยและกรุงเทพมหานครไดรับ
ผลกระทบและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมอยางมาก อุทกภัยในครั้งนี้อาจเรียกไดวา
“มหาอุทกภัย” เนื่องจากเมื่อประเมินความเสียหายแลวถูกจัดอันดับใหเปนเร่ืองความเสียหายมาก
ที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก (Top 5 Most Expensive Natural Disasters in History, 2011) ตัวอยาง
ความเสียหาย อาทิ ความเสียหายที่เกิดผลกระทบในวงกวางถึง 65 จังหวัด และมีความ ยาวนาน
ตอเนื่องถึง 5 เดือน นิคมอุตสาหกรรม 7 แหงไดรับความเสียหาย ชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอะไหล
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รถยนตขาดแคลนทั่วโลก มีผูคนลมตายมากกวา 800 คน มรดกทางวัฒนธรรมไดรับ ความเสียหาย
และเกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางรัฐ ประชาชนและชุมชน

เหตุการณวิกฤติอุทกภัยคร้ังสําคัญที่นับไดวาเปนอุทกภัยคร้ังใหญที่สุดในประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย คือเหตุการณในป พ.ศ. 2554 ในชวงเวลานับตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ถึงปลาย
เดือนมกราคม 2555 โดยมีสาเหตุเบื้องตนมาจากการเกิดพายุโซนรอน “ไหหมา” พัดเขาทางเหนือ
ในชวงปลายเดือนมิถุนายน และพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK-TEN) บริเวณชายฝงดานตะวันตก
ของเกาะไหหลํา ประเทศจีน ที่ไดพัดเขาสูอาวตังเก๋ีย ผานประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) มาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอประเทศไทย เมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม 2554 นําไปสูความเดือดรอนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกของประเทศรวมกวา 23 จังหวัด

นับตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่น้ําเร่ิมเขาทวมจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผนังดินก้ัน
คลองระพีพัฒนไดพังทลายลง ทําใหน้ําทะลักเขาทวมตลาดรังสิต และในวันรุงข้ึนน้ําก็ทวมเขาในเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกําแพงของชาวบานในซอยจรัญสนิทวงศ 74/1 เกิดพังลง ตอมาอีก
3 วัน น้ําทะลักเขากรุงเทพ เนื่องจากคันก้ันน้ําทาน้ําเขียวไขกาแตก ทําใหน้ําทะลักถึงแยกบางระบือ
และโรงเรียนราชินีบน ขณะเดียวกันน้ําไดเออทวมที่ตลาดรังสิต และบริเวณถนนพหลโยธินซอย
พหลโยธิน 87 ซอยพหลโยธิน 85 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 น้ําไดเขาทวมเขตบางพลัดเต็มพ้ืนที่
100% ดวยสาเหตุจากน้ําหลากมาจากอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตางจากทุกคร้ังที่เกิด
อุทกภัยเขตบางพลัด ที่เกิดจากน้ําจากแมน้ําเจาพระยาลนเออเขาทวมที่อยูอาศัยของชาวบานในหลาย
เขตของกรุงเทพมหานคร

เหตุการณวิกฤติที่ทําใหเกิดความตื่นตกใจใหกับประชาชนในกรุงเทพมหานครอยางมากคือ
การที่น้ําทวมทาอากาศยานดอนเมือง ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งในเวลานั้นทาอากาศยานฯ
เปนที่ตั้งของ “ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย” และ “ศูนยพักพิงชั่วคราว” อีกทั้งยังเปน
สถานที่จอดรถชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยน้ําทวมดวย

ปรากฏการณวิกฤตอุทกภัยดังกลาว ทําใหองคการภาครัฐและการจัดการภาครัฐในการ
จัดการน้ําในภาวะวิกฤติเชนวานี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งองคการภาครัฐที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาล
ซึ่งเห็นวาปญหาอุทกภัยคร้ังนี้เปนปญหาระดับชาติไมใชปญหาระดับทองถ่ิน และหนวยงานราชการ
ดานการจัดการน้ําซึ่งเปนฝายปฏิบัติการตามนโยบายและคําสั่งของรัฐบาล ก็ยอมมีความสําคัญ
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นเนื่องจากเหตุการณวิกฤติอุทกภัยเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร องคการภาครัฐ
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ก็คือกรุงเทพมหานครและคณะ ตามหลักการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ิน ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานภาครัฐกับรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ในระดับสวนกลางดวย
ดังนั้นความสัมพันธของ 3 องคการดังกลาวในเร่ืองการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร
จึงเปนเร่ืองที่นาศึกษาวิจัยอยางมาก
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ปญหาการวิจัยในครั้งนี้ ใชเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาองคความรูใน การอธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยของกรุงเทพมหานครและ หนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของ ซึ่งผูวิจัยไดตั้งคําถามในการวิจัย กลาวคือ

1. สภาพปญหาของปรากฏการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
อยางไร

2. ระบบบริหารจัดการน้ํา แนวทางและมาตรการแกไขและปองกันปญหา อุทกภัยที่
นําเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาควิชาการเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เ พ่ื อศึกษาทํ าความเข าใจสภาพปญหาและปรากฏการณ อุทกภัยที่ เ กิ ด ข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
2. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของ กรุงเทพมหานครและ

ภาครัฐ
3. เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการ

บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554” ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใชแนวทางแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยที่เกิดข้ึน พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตีความและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในที่นี้จะอธิบายถึงการออกแบบ
วิจัย (Research  Design) การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) การเก็บรวบรวมขอมูล
(Data Collection) การแปลงมโนทัศน (Operation of Concepts) การจัดระบบขอมูล (Data
Organization) การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูล (Data Analysis and Data Triangulation)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 4 วิธี ดังนี้
1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแบบไม

เปนทางการ โดยผูวิจัยใชประเด็นคําถามกวาง ๆ มีลักษณะใชแนวคําถามไปสูการสนทนา และมี
ลักษณะรวมสนทนาในประเด็นที่ผูใหขอมูลบอกหรือเลาใหฟง (Burgess, 1984) ในการวิจัยนี้ผูวิจัยได
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของ
กรุงเทพมหานคร และกระตุนใหผูประสบอุทกภัยเลาเร่ืองราวยอนคิดถึงประสบการณในฐานะผู
ประสบอุทกภัยใหผูวิจัยฟง

2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนการศึกษาประสบการณที่สมาชิก
กลุมในใจหรือมีประสบการณรวมกัน โดยมีประเด็นสําหรับสนทนาตามคําถามการวิจัย วิธีการวิจัย
ลักษณะเนนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม (Morgan, 1988) โดยผูวิจัย ทําหนาที่เปน
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ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางการปองกัน
และแกไขอุทกภัยจากภาคสวนตางๆ 4 กลุม ไดแกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน โดยองคการคัดเลือกกลุมโดยใชการคัดเลือกแบบใชทฤษฎี (Theoretical Sampling)
ในที่นี้ คือ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม

3) การสังเกตการณ (Observation) การวิจัยนี้ใชทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
(Participant Observation) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non- Participant Observation) ใน
เหตุการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 การสังเกตแบบมีสวนรวมเปนการเขาไปรวม
สัมภาษณพรอม ๆ กับการสังเกตการณที่บานของประชาชนผูใหขอมูล สวนการสังเกตการณแบบไมมีสวน
รวมนั้นจะเปนเขารวมการสัมมนาในประเด็นที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําและการเขารวมฟงการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครในเร่ืองการจัดการน้ําและปญหาอุทกภัย

4) การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเอกสารเก่ียวกับการจัดการน้ําในภาวะวิกฤต
รายงานประชุมที่เก่ียวของขณะเกิดอุทกภัย ขอมูลผลงานวิจัยที่เก่ียวของขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือ
ใชวิเคราะหตรวจสอบขอมูลรวมกับการเก็บขอมูล 2 วิธีแรกที่เก่ียวของกับการจัดการภาครัฐในภาวะ
วิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยใชปรากฏการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 เปนกรณีศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
1) การอานและจับประเด็น ผูวิจัยอานขอมูลที่ไดจากการถอดเทปในการสัมภาษณเชิงลึก

และการสนทนากลุมอยางละเอียด จนกระทั่งเขาใจและไดประเด็นหลัก
2) การจัดระบบขอมูล ผูวิจัยแยกแยะขอมูลเปนกลุม ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลแตละกลุม

เขาหากัน ตามแนวคิดที่ได ผูวิจัยจะจัดเรียงรหัสเดียวกันไวดวยกันไดขอมูลเปนกลุม ๆ
3) การเชื่อมโยงแนวคิด ผูวิจัยเชื่อมโยงแนวคิดตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากขอมูลที่จัดเปนกลุมแลว

เขาหากันเพ่ือหาความสัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน
4) การขยายความเชื่อมโยง ผูวิจัยขยายความเชื่อมโยงใหผูอานเห็นภาพรวมของปรากฏการณที่

ศึกษา
5) การตีความและคนหาความหมาย ผูวิจัยตีความและหาคําอธิบายของปรากฏการณที่ศึกษา
6) การหาขอสรุป ผูวิจัยหาขอสรุปที่เปนสาระสําคัญ สรุปประเด็นหรือขอคนพบของการ

วิเคราะหและตีความและหาความหมายของปรากฏการณที่ศึกษา

ผลการวิจัย
การวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาการบริหาร

จัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2554” มีขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว 3 ประการ กลาวคือ
1. สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้น

เกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวน
ของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การ
ขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและ
ใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอคนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญ
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ของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวาสาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการจัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยู
อาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัยถูกแทรกแซงจากการเมือง

2. ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมป 2554

3. โครงสรางของการจัดการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด
เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิด
ความขัดแยงมากยิ่งข้ึน

อภิปรายผล
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2554” นําไปสูประเด็นในการอภิปราย 3 เร่ือง นําไปสู
ขอคนพบดังนี้

1. สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้น
เกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวน
ของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การ
ขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและ
ใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอคนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญ
ของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวาสาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการจัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยู
อาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัยถูกแทรกแซงจากการเมือง

2. ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมป 2554

3. โครงสรางของการจัดการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด
เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิด
ความขัดแยงมากยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนมีลักษณะขามเขตการปกครองทําใหพระราชบัญญัติการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการแบงการบริหารจัดการนั้นอาจใชไมได และความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการในแตละทองถ่ินไมเทากัน ในกรณีของการเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติอาจจําเปนตองมีการสั่งการ
จากสวนกลางแตใหอํานาจการดําเนินการแกสวนทองถ่ินดําเนินการเอง
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2. ในกรณีที่มีการเมืองเร่ืองการจัดการความขัดแยงในภาวะวิกฤตในบางพ้ืนที่ เมื่อมี
สถานการณวิกฤตเกิดข้ึน เชน อุทกภัยที่ผานมา บางกรณีชุมชนสามารถจัดการแกไขไดทันทวงที
สถานการณจะไมขยายวงกวาง อยางไรก็ตาม พบประเด็นเร่ืองการเมืองหรือการแสวงหาผลประโยชน
แกพวกพองหรือกลุมใดกลุมหนึ่งในสถานการณวิกฤต ซึ่งเปนสวนสําคัญใหวิกฤตขยายตัวใน
สถานการณเชนนี้ ควรแกไขไดโดยใหความรูในการจัดการแกปญหาแกชุมชนและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน เพ่ือใหสามารถจัดการกับวิกฤตไดเอง

3. ควรมีการติดตามตรวจสอบคณะกรรมการทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการยุทธศาสตร
เพ่ือการฟนฟูและการสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร เพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) โดยรวมมือกับนักวิชาการในสวนอ่ืน ๆ ที่อยูนอกคณะกรรมการเพ่ือรวมกัน
แนะนําหรือติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางการแกปญหามาตรการตาง ๆ โดยทํางานแบบ
คูขนานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได

4. ควรจัดระบบนิเวศนชุมชนโดยใหความสําคัญในการใชชุมชนเปนฐานมากข้ึน (Area
Approach) และมีการสนับสนุนในดานขอมูลจากนักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรอิสระตาง ๆ และ
มหาวิทยาลัย เปนตน เพ่ือรวมกันจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมคูขนานไปกับการวางผังเมือง

5. ในสถานการณวิกฤตควรมีการดําเนินงานในลักษณะเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูลที่เปน
สาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย

6. ควรมีการทบทวนภารกิจของหนวยงานที่เก่ียวของ กฎหมายและองคความรูจากนักวิชาการ
ที่เก่ียวของ

7. ควรมีการดําเนินงานในรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ภาควิชาการ
และภาคสื่อมวลชน เปนรูปแบบที่เปนความรวมมือที่ประกอบดวยภาคสวนที่มีศักยภาพของสังคมไทย โดย
ใหมีลักษณะเชิงวิชาการ เชนการจัดเวทีสัมมนารวมกันเพ่ือหาแนวทางแกปญหาไดอยางยั่งยืนในอนาคต

8. ควรมีการสงเสริมระบบอาสาสมัครมืออาชีพ จากอุทกภัยคร้ังนี้ทําใหเห็นอาสาสมัครที่มาใน
รูปจิตอาสาจํานวนมาก จึงควรมีการอบรมหรือฝกฝนใหเกิดระบบอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ มีความ
ชํานาญ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและลดภาระ เจาของรัฐไดหากเกิดสถานการณวิกฤตใน
อนาคต

บรรณานุกรม
77 เนชั่น ชาแนล. (2554). ประทวงปดถนนรมเกลา เรียกรองใหเปดประตูระบายนํ้า.ออนไลน).

http://77.nationchannel.com/video/184532/.
จุฬาพิช มณีวงศ. (2554). ยุทธศาสตรการแกปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริ.

วารสารวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย. 65, 6
(พฤศจิกายน – ธันวาคม): 12-17.

Burgess, R. (1984). IN The Field. The Summer Institute of Linguistics and The
University of Texas at Arlinton.

Morgan, D. (1988). Focus Group as Qualitative Research. London: Sage.



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องรางกายของเราสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4

THE  DEVELOPMENT OF COMPUTER - ASSISTED  INSTRUCTION  ENTITLED
THE  HUMAN BODY  FOR  MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS

นิพนธ   แสงสวาง ชาตรี   เกิดธรรม   และสุรางค   เมรานนท
Nipon  Sangsawang, Chatree  Kerdtham, .Surang Meranon

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุข

ศึกษา เร่ืองรางกายของเราใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง รางกายของเรา ของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน (3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง
รางกายของเรา  ประชากรที่ใชไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 จังหวัดนครนายก  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 11 โรงเรียน
จํานวนนักเรียน 534 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน 1 หองเรียน 40 คนไดมา
จากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไดแก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา จํานวน 5 เร่ือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แตละเร่ือง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา
สถิติที่ใชในการวิจัยคือ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบคาที (t-test แบบDependent)

ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเราสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่

4ที่พัฒนาข้ึนมปีระสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนดโดยมีคา 84.93/85.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง  รางกาย

ของเรา มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย

ของเรา มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) develop computer-assisted

instruction  entitled the Human Body for Mathayomsuksa IV students with a required
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efficiency of 80/80, (2) compare the achievement of the students who learned
entitled the Human Body before and after the study, (3) study students’ satisfaction
learning  by computer-assisted instruction entitled the Human Body. The subjects of
this study were 534 Mathayomsuksa IV students in the first semester of 2011
academic year from 11 schools in the Secondary Educational Service Area Office7 in
Nakhon Nayok Province. The sample for this study was a class of 40 Mathayomsuksa
4 students who studied at Ongkharak School in the first semester of 2011 academic
year.The sample was selected through multi-stage sampling

The instruments used in this study included :5 units of computer-assisted
instruction  entitled the Human Body,  and a questionnaire for checking the learners’
satisfaction  with the computer-assisted instruction  entitled  the  Human  Body.
The collected data were analyzed by using percentage, mean ( ) and standard
deviation, (S.D), t-test independent.

The findings were as follows:
1. The computer-assisted instruction entitled the Human Body was effective

at 84.93/85.05
2. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer Assisted

instruction entitled the Human Body had higher achievement after the study than
before the study of statistical significance at the .05 level.

3. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer assisted
instruction entitled the Human Body had satisfaction at a high level.

คําสําคัญ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ความสําคัญของปญหา
นักเรียนและเยาวชนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  การที่เยาวชนเติบโตข้ึนเปนประชากรที่มีคุณภาพไดนั้น  ควรไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดังจุดมุงหมายของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุงพัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรูอันเปน
สากล และมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลังกาย

สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  สาระที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับหลักการมาปฏิบัติ และผูปฏิบัติคือ  ครู  อาจารย  ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรู

X
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สุขศึกษาและพลศึกษา  จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ  ที่สงเสริมดานสมรรถภาพรางกาย  และไดพัฒนาการ
เรียนการสอนทางดาน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย เพ่ือใหผูเรียนมี คุณลักษณะที่
ตองการตามเจตนารมณของหลักสูตร  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งปลูกฝงให
ผูเรียนสวนหนึ่งมี พ้ืนฐานความรูที่จะดูแลตนเองและผูอ่ืนใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ  และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําเสนอบทเรียนที่ไดเตรียม
ไวอยางมีระบบใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอเปนลักษณะสื่อประสม มีทั้งขอความ
ภาพ และเสียง เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียน ภาพกราฟก ภาพนิ่ง  ภาพการเคลื่อนไหว ในลักษณะ
สื่อประสมนั้นทําใหผูเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิด
การเรียนรูไดเปนอยางดี (กิดานันท  มลิทอง, 2548) นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนวิธีการที่
สอดคลองกับ แนวคิดทางการศึกษา ที่ตองการใหการเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปตามความสามารถ และอยูบน
หลักพ้ืนฐานที่วา นักเรียน แตละคนมีความแตกตางกัน ไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลาใกลเคียงกัน
แตก็สามารถเรียนรูได ถาเขามีเวลาในการเรียนรูที่พอเพียง (ทิศนา แขมมณี, 2550) และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของการเรียนการสอนสุขศึกษา (สุชาติ  โสมประยูร, 2546) ที่มุงเนนการสรางเสริมและ
ปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพ และใหนักเรียนนําไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมถาวรอันจะนําไปสูการวางรากฐานดานสุขภาพที่ดี

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะนําสื่อเทคโนโลยีเขามาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง ตามศักยภาพของแตละบุคคล และเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเรามีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 หรือไม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเราของผูเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนหรือไม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเรา โดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนในระดับใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษา   เร่ืองรางกายของเราใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเราของ

ผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรายวิชาสุขศึกษาเร่ืองรางกายของ
เราโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก ที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 4 จํานวน 11 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน 1 หองเรียน ไดมา
จากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยสุมแบบแบงกลุมจาก
โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก  จํานวน 11 โรงเรียน สุมมา 1
โรงเรียน  และสุมแบบแบงกลุมได 1 หองเรียน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไดแก
2.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ

วัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย
ของเรา

2.2 สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที4่ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 50 นาที
ตามตารางสอนของโรงเรียน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย
ของเรา

วิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)
หาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Objective Congruency) คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที  โดยใช
t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 80/80

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสุขศึกษา
พ31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง
รางกายของเรา
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ตอนท่ี 3 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา

ตอนท่ี 1 แสดงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ กําหนด 80/80

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา ผูวิจัยไดนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก
จํานวน 3 คน 9 คนและ 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิเคราะหดังตารางที่
4.1 ตารางที่ 4.2และ ตารางที่ 4.3

ตอนท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ31101 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ31101 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง
รางกายของเรา

กลุมตัวอยาง N X .D.S t
คะแนนกอนเรียน

คะแนนหลังเรียน

45

45

12.33

31.84

3.22

4.41
24.583  *

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t(.05  , df = 44) = 1.680

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาพ31101
เร่ืองรางกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ ( X =
31.84, S.D.= 4.41) เมื่อเปรียบเทียบคา t พบวา t (.05,44) < t คํานวณ แสดงใหเห็นวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนหลังการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนท่ี 3 แสดงการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา

การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
รางกายของเรา ผูวิจัยไดนําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให
นักเรียนกลุ มตัวอยาง จํานวน 45 คน ทําการตอบแบบสอบถามหลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา พบวา ระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา โดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.41, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือสามารถศึกษา
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บทเรียนไดดวยตนเอง ไดดียิ่งขึ้น ( X =4.56, S.D. =0.50) รองลงมาคือชวยใหตระหนักถึงการดูแล
รางกายมากยิ่งข้ึน ( X =4.53, S.D. =0.50) และบทเรียนนี้ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนดียิ่งข้ึน ( X =
4.51, S.D. = 0.59)

อภิปรายผล
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา เฉลี ่ยรอยละ

84.93/85.05 เปนไปตามเกณฑที ่ตั ้งไว คือ 80/80 เปนผลสืบเนื ่องมาจากการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา ไดวางแผนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ คัดเลือก
เนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียน และศึกษาทฤษฎีที่ เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สอดคลองกับทฤษฎีการเสริมแรงของ Skinner (Operant Conditioning
Theory) โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีแบบฝกหัดใหนักเรียนปฏิบัติ ขอความคําชมเชย
เมื่อทําถูกและมีขอความใหกําลังใจเมื่อนักเรียนทําผิดใหกลับไปทบทวนหรือใหทําใหมอีกคร้ัง (อารี
พันธมนี, 2546)

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   หลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student–Centered Instruction) ซึ่ง (ทิศนา แขมมณี,
2547) กลาววาแบบเนนตัวผูเรียน การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized
Instruction) การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตัวเอง (Self – Directed  Learning) แบบเนนความรู
ความสามารถ การจัดการเรียนรูแบบรูจริง (Mastery Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบ
รับประกันผล (Verification Teaching) การจัดการเรียนการสอนแบบเนนมโนทัศน หลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยไมมีครู การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed
Instruction) การจัดการเรียนการสอนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted
Instruction) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
รายวิชา สุขศึกษา พ31101 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา พบวา หลัง
เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผล
เนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องรางกายของเรา ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไดผานการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และเปนบทเรียนชวยใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง มี
การเสริมแรงดวยการให  มีคําชมเชย หรือใหกําลังใจเมื่อตอบคําถามถูก จัดการเรียนการสอนแบบ
เนนตัวผูเรียนใหเหมาะสมกับภูมิหลังของผูเรียนและสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคลจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (ทิศนา แขมมณี, 2545) ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดาน
สาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีบทบาทในการ
เตรียมเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และผูเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียน โดย
ครูคอยกํากับดูแล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการ
ออกแบบใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนการมุงเนนที่ผูเรียนมากกวาผูสอนและมีผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน
อางถึงงานวิจัย (สมเกียรติ ทองอรามดี, 2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีการสอนปกติเร่ืองบานที่นาอยูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง   ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีการสอนปกติมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนปกติ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก สามารถศึกษาบทเรียนไดดวยตนเอง
รองลงมาชวยใหตระหนักถึงการดูแลรางกายมากยิ่งข้ึน  และรองลงมาบทเรียนนี้ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่
เรียนดียิ่งข้ึนและทําใหรูสึกเรียนไดอยางสบายใจ โดยไดมีการแทรกความรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทาง
ในการหาคําตอบ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน

1.1 ควรศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนหองอ่ืนๆ ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเราสามารถใชประกอบการสอนได
ทุกข้ันตอนของการสอน เชน ใชในข้ันสอน ข้ันสรุปบทเรียน หรือใหนักเรียนนํากลับไปทบทวน
บทเรียนนอกเวลาเรียน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการนําตัวแปรอ่ืนๆมารวมศึกษา เชนความรับผิดชอบ

ความคงทนในการเรียน  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความคิดสรางสรรค เปนตน
2.2 ควรทําวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบการสอน 2 วิธีที่แตกตางกันไดแก การสอน

แบบบรรยายกับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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การศึกษาการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

A STUDY OF THE  IMPLEMENTATION OF LEARNING RESOURCE CENTERS
AND LOCAL  WISDOM  IN THE  MANAGEMENT OF INSTRUCTIONAL ACTIVITIES  IN  SAMUT

SONGKHRAM  SCHOOLS
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Prearudee  Prurotaganun Suwanna  Chotisukan and Pisake  Jun-Eam

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบการนําแหลง
เรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการทํางาน

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน
1,326 คน จาก 85 โรงเรียน

ในการวิจัยคร้ังนี้คํานวณกลุมตัวอยางจากคิดจากตารางประชากรและกลุมตัวยาง ของ (เครจชี่
และมอรเกน อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) ไดจํานวนกลุมตวัอยางเทากับ 307 คน

ผลการวิจัยพบวา
การปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของของโรงเรียน พบวา
ประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไมตางกัน

การเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา
ประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานศึกษาหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานทําการวัดผล ประเมินผล และดานรายงานผล
สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ มีการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานขอความรวมมือกับชุมชนและวิทยากรทองถ่ิน และดานเชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด
ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู

ABSTRACT
The objectives of this study were to study in implementation of learning

resource centers and local wisdom in the management of instructional activities
in Samut Songkhram and to compare the implementation of learning resource
centers and local wisdom in the management of instructional activities in Samut
Songkhram schools, classified  by school type and work experience.

The population in this study included 1,326 administrators and teachers from
85 primary and secondary schools under the office of Basic Education, Sumut
Songkhram Province.

The samples in this study consisted of 307 teachers and administrators from
The stated schools, Obtained by using Krejeie  and Morgan Table,

The findings were as follows:
The level of implementation of learning resourse centers and local wisdom in

the management of instructional activities in Samut Songkhram schools, as            a
whole, was at a high level. Concerning each aspect, in order of high level to low
level, the results were as follows: the study of curriculum and details, the making of
lesson plans and learning processes in accordance with the objectives, the collection
of the information of learning resources and local wisdom, and the report and
conclusion of the results to the personnel related.

The comparison of the implementation of learning resource centers and local
wisdom in the management of instructional activities in Samut Songkhram schools,
classified by school type, showed no significant difference.

The comparison of the implementation of learning resource centers and local
wisdom in the management of instructional activities in Samut Songkhram schools,
classified by work experience, as a whole, showed no significant difference.
Concerning each aspect, there were significant difference at the level of .05 in four
aspects as follows: the study of curriculum and details, the collection of the
information of learning resource  and local wisdom, the making of lesson plans and
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learning processes in accordance with the objective, and testing, evaluation and
reporting the results and conclusion to the personnel related. However, regarding the
cooperation with the community and local resourceful persons and the invitation of
local resourceful persons to give knowledge of the students or taking the students to
study in the learning resource centers, it was not significantly different.

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถ่ิน, กิจกรรมการเรียนการสอน

ความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาที่ใหเปนไปตามบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 81 (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2543) ระบุไววา การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน ตองใหผูเรียนเกิดความรู
คูคุณธรรม และใหมีกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมความรู และมีจิตสํานึกเก่ียวกับการเมือง การ
ปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาชีพครู สงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะตองใหชนรุนหลังไดตระหนักใน
คุณคา เชิดชูและอนุรักษความเปนไทยไว ใหบุตรหลานไดศึกษา

เพ่ือใหการจัดการศึกษา เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2540 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) ไดระบุวาวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย ไดระบุไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,
2543) ในการจัดการศึกษา ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา
การตามความเหมาะสมเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
โลก ดานการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตรและใชภาษาไทยอยางถูกตอง ตลอดจน
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข มาตราที่ 24 ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
จัดเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ประยุกตความรูเพ่ือใชในการปองกันและ
แกไขปญหา ผูเรียนรูจากประสบการณจริง ตองฝกใหทําได ทําเปน คิดเปน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
จัดการเรียนการสอน ตองผสมผสานสาระความรู รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดี และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนเรียนรูจากสื่อและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ โดยรวมมือกับผูปกครองชุมชนพัฒนาผูเรียน
รัฐตองสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูทุกรูปแบบอยางเพียงพออยางมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญ
กับการปฏิรูปดานตาง ๆ สําหรับดานการเรียนรู ใหความสําคัญแกหลักสูตร ผูเรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูปในชุมชน จากบทบัญญัติมาตรา 23 และ
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24 ใหความสําคัญกับวิธีการเรียนการสอนที่ใชแหลงเรียนรูและกระบวนการเรียนรู ในชุมชนในทองถ่ิน
ที่อยูใกลกับตัวของผูเรียน

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรูแหลงเรียนรูชุมชนทองถ่ิน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสงเสริมการจัดตั้ง
แหลงเรียนรูทุกรูปแบบอยางอยางมีประสิทธิภาพตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การจัดการเรียนรูทองถ่ิน ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันตามประเภท

ของโรงเรียน และประสบการณในการทํางานหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพ่ือเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการ
ทํางาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  1,326 คน จาก 85 โรงเรียน
(ขอมูลเดือนมีนาคม  2553)

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้คํานวณกลุมตัวอยางจากคิดจากตารางประชากรและกลุมตัวอยาง
ของ (เครจชี่ และมอรเกน, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ ไกยวรรณ, 2543) ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ
307 คน

การสุมตัวอยาง ในกรวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับฉลากรายชื่อผูบริหาร
โรงเรียน และครูจากบัญชีรายชื่อ

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตนประกอบดวย ประเภทของโรงเรียน ประสบการณการทํางาน ตัวแปร
ตามไดแก 1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู 2) จัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 3) จัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค 4)  ขอความรวมมือกับ
ชุมชนและตัววิทยากรทองถ่ิน 5) เชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลง
เรียนรู 6) ทําการวัดผล ประเมินผล 7) รายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยชุดคําถาม

ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม ประเภทของโรงเรียน  ประสบการณการสอน
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติของกระบวนการเรียนรูทองถ่ินกับ
แหลงเรียนรู

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยทีเ่ก่ียวของและสภาพจริงในปจจุบันของสถานที่

ทํางานเพ่ือหากรอบแนวคิด เนื้อหาตางๆ ที่จะนํามาสรางแบบวัดแตละชุด
2. นําแนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาตางๆ เหลานี้มากําหนดเปนแนวคิดเฉพาะในการศึกษาและ

กําหนดตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก ประเภทของโรงเรียน ประสบการณการทํางาน
ตัวแปรตามไดแก 1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู 2) จัดทําขอมูลสารสนเทศแหลง

เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 3) จัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค
4)  ขอความรวมมือกับชุมชนและตัววิทยากรทองถ่ิน 5) เชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด ความรู หรือนํา
นักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู 6) ทําการวัดผล ประเมินผล 7) รายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ
เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ การเลือกตอบ
มีความหมายดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

ระดับการปฏิบัติ คะแนน
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก 4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
นอย 2 คะแนน
นอยที่สุด 1 คะแนน

การแปลผลใหคะแนนจากแบบสอบถามกระบวนการเรียนรูของแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินของจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดระดับตั้งแต มากที่สุดจนถึงนอยที่สุด โดยใชคะแนนเฉลี่ย
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ
4.21-5.00 มากที่สุด
3.41-4.20 มาก
2.61-3.40 ปานกลาง
1.81-2.60 นอย
1.00-1.80 นอยที่สุด

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ
ข้ันตอนในการในการสรางแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

164

2. นํารางแบบสอบถามใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเนื้อหา

3. ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
แนะนํา

4. เมื่ อได แบบสอบถามที่ ผ านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรรมการควบคุม
วิทยานิพนธแลว จึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเที่ยงตรงในเนื้อหา

5. นําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งแบบสอบถามมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity)

โดยหาคาดัชนีของความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ระหวางขอ
คําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543) แปลความหมายของคะแนนดังนี้

+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ

-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ
และเลือกคาที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6 สวนที่มีคานอยกวา 0.6 นํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากัน 0.95

6. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แลว โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน และนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   โดยใชสูตรของครอนบาค (Conbrach) (ยุทธพงษ
กัยวรรณ, 2543) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9536

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือแนะนําตัว และขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภออัมพาวา
ทั้ง 30 แหง เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม

2. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขอยางถูกตองแจกกลุมตัวอยางเ พ่ือตอบ
แบบสอบถาม

3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน เพ่ือนําขอมูลมาดําเนินการตอไป
การวิเคราะหขอมูล
โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและ

ความสมบูรณของขอมูล
2. การลงรหัสขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวมากําหนดใสรหัส
3. การวิเคราะห ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่งมีรายละเอียด

การวิเคราะห ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก  ประเภทของ

โรงเรียน   และประสบการณการสอน โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 วิเคราะหการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนดานการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
สวนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตามประเภทของโรงเรียน   และประสบการณการสอนดานการวิเคราะหคาที (t-test)

ผลการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบการนํา
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณการทํางาน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

กลุมตัวอยางใหญสังกัดโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 51.46
ระดับประถมศึกษาจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 48.53 มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ป
ข้ึนไปจํานวน  168 คน คิดเปนรอยละ 54.72 ประสบการณในการทํางานต่ํากวา10 ป จํานวน 139 คน
คิดเปนรอยละ  45.27 คน

ระดับการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือจัดทํา
แผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของ
ไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของของโรงเรียน พบวา
ประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไมตางกัน

การเปรียบเทียบการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา
ประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานศึกษาหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู ดานจัดทําขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานจัดทําแผนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานทําการวัดผล ประเมินผล และดานรายงานผล
สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ มีการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานขอความรวมมือกับชุมชนและวิทยากรทองถ่ิน และดานเชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอด
ความรู หรือนํานักเรียนไปยัง แหลงเรียนรู

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดอภิปรายผล เปนรายขอดังนี้
ระดับการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือศึกษาหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีบทบาทหนาที่บริหารที่เอ้ืออํานายตอบรรยากาศการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพ ปจจุบัน และเปนหลักสูตร
บูรณาการหลักสูตรบูรณาการเปนหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับการ จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทั้งนี้เพราะผูเรียนจะไดเรียนรูดวยตนเองจาก กิจกรรมหลากหลาย ซึ่งพบวามีการศึกษาหลักสูตร
แมบทหรือหลักสูตรแกนกลาง และสงเสริมงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู
ทองถ่ิน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยรัฐศาสตร สุขสวัสดิ์ (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
เพ่ือถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เร่ือง ประเพณีลากพระ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานบางดาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมีองคประกอบเหมาะสมและ
สอดคลองทุกประเด็นที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับดี และผลการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน ครูผูสอนผูบริหารสถานศึกษา และปราชญชาวบานตอหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากและมาก
ที่สุด รองลงมาคือจัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง กับจุดประสงค ดานจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งจะเห็นวาโรงเรียนมัธยมมีการปฏิบัติมากกวาโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา การบริหารจัดการที่เนนบุคคลเปนสําคัญซึ่งคํานึงถึงความตองการความแตกตาง
ความสนใจ  ความเอ้ืออาทร ความตองการ มีสวนรวมของบุคลากรทุกคนวิสัยทัศนนี้จะสงผล ใหผูบริหาร
ปรับพฤติกรรม การบริหารใหเปนแบบอยางแกครูซึ่งจะถายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังที่ จรูญ  ชูลาภ (2545) กลาววา ผูบริหารตองแสดงบทบาทเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เสนอแนวปฏิบัติที่สอดรับกับ การปฏิรูปการเรียนรู  ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือรายงานผล สรุปผลใหผูที่เก่ียวของไดทราบ

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมและราย
ดาน พบวาประเภทโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน ยกเวนดานวัดผลและการประเมินผล มีการปฏิบัติตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบกระบวนการการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประสบการณการทํางาน
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ในภาพรวมและรายดาน พบวาประสบการณในการทํางานตางกันมีการปฏิบัติการนําแหลงเรียนรู และ
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอจากผลการวิจัย

1.1 ผูบริหารควรมีการกํากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ และมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน เพระจากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
โรงเรียนตอชุมชน เพ่ือการประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง จึงเสนอแนะใหผูบริหารควรจัด
การศึกษารวมกับชุมชนทองถ่ินดวยโดยเฉพาะดานการบริหารทั่วไปที่เก่ียวกับการสงเสริมการจัด
กิจกรรมและใหความรู ดานวิชาการ และวิชาชีพแกชุมชน พรอมทั้งรวมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือชวยใหโรงเรียนสามารถจัดการบริหารทั่วไปไดอยางมีระบบ และนําทักษะ
ความรู ความสามารถการจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนตอไป

1.2 ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และมีการวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภายในโรงเรียน และเพ่ิมความชํานาญและสามารถทักษะดานความคิด
รวบยอดมีความคิดกวางไกลหรือวิสัยทัศน การตัดสินและดานความคิดสรางสรรค อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ในองคการหรือหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ผูบริหารโรงเรียนควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหลักสูตรที่มีองคประกอบ

เหมาะสมและสอดคลองทุกประเด็นที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู
2.2 ควรมีการวิจัยเร่ืองความตองการมีสวนรวมของชุมชน ตอการดําเนินงานของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ  ที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี
สระบุรี เปนตน  แลวนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

MODEL FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN
SCHOOL BASED MANAGEMENT

สมนึก  เผือกพร้ิง สุวรรณา  โชตสิุกานต และ อรสา  โกศลานันทกลุ
Somnuek Phueakphring  Suwanna Chotisukan ,and Orasa  Kosalanantakun

หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระบรม
ราชูปถมัภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง ตรวจสอบ และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาวิเคราะห   สังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากเอกสารทางวิชาการ แลวตรวจสอบความสําคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดวยเทคนิคเดลฟายกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยใชแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณและ
แบบสอบถามปลายปดจํานวน 2 รอบ พบคุณลักษณะจํานวน 6 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ
ดานทัศนคติ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบุคลิกภาพและดานการบริหาร รวม 115 ขอ

2. ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําจากเอกสารและ
หลักฐานทางวิชาการ แลวตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน พบวิธีการพัฒนาจํานวน 28 วิธี

3. ผลการศึกษา  วิเคราะห  รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําจากเอกสารงานวิชาการ แลวนํา
คุณลักษณะและวิธีการพัฒนามาสังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop, test and propose a model for

the leadership development of administrators involved in the school-based
management of schools. The findings from each stage of the research are as follows.

Leadership traits in the context of administrators involved in school-based
management of schools were analyzed and synthesized from academic sources.
Identified component of leadership traits were than evaluated by 17 expert using
semi-structured interviews and two rounds of the Delphi technique. The result of this
stage were categorized into six areas comprising 115 aspects of leadership traits. The
six areas of leadership traits consisted of Knowledge, skills, attitudes, ethics,
personalities and management.
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Leadership Development methods were analyzed and synthesized from
academic sources. The identified methods were than evaluated by 17 experts using
close-ended questionnaires. The result of this stage found 28 leadership development
methods.

Components of a leadership development model were analyzed and
synthesized from academic sources. Leadership traits, development methods and
model components were synthesized into a leadership development model in the
context of school-based management of schools.

คําสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ความสําคัญของปญหา
ผูอํานวยการโรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญยิ่งและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การบริหารการศึกษา นักวิชาการหลายทานมีความเห็นตรงกันวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การศึกษา ผูอํานวยการนับวาเปนตัวแปรที่สําคัญ โดยเฉพาะในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการศึกษา มักแปรปรวนไปตามผูนําเสนอ (พนัส หันนาคินทร, 2529) แตอยางใดก็ตามการที่
ผูอํานวยการโรงเรียนจะบริหารใหไดผลดีจําเปนตองมีการเสริมพลังใหผูอํานวยการโรงเรียนมีโอกาส
ฝกและใชความเปนผูนํา หรือ ภาวะผูนํา (Leadership) ไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งตองมีการอบรมและ
พัฒนาแบบเขมขนภายในระยะเวลาที่เพียงพอเพ่ือสรางผูนํารุนใหมใหเปนนักบริหารการศึกษามือ
อาชีพ (รุง แกวแดง, 2540) และทําใหผูอํานวยการโรงเรียนเกิดภาวะผูนํา เนื่องจากภาวะผูนําเปน
กระบวนการใชอิทธิพลโนมนาวที่มีผลตอการตัดสินใจและเปาหมายขององคการ เพ่ือกระตุน
พฤติกรรมการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปนกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุม
(Yuki, 1989) การที่จะทราบวา ผูนําคนใดมีความเปนผูนําหรือมีภาวะผูนําที่เหมาะสมหรือไมนั้น
สามารถวัดไดจากประสิทธิผลของภาวะผูนํา (Leadership effectiveness) ซึ่งเปนการนําผลลัพธที่
คัดสรรมาใชเปนเกณฑสําหรับวัดประสิทธิผลของภาวะผูนํา เชน ผลการปฏิบัติงานขององคการ การ
บรรลุเปาหมายของกลุม ความอยูรอดขององคการ ความเจริญเติบโตขององคการ ความสามารถเผชิญ
วิกฤติขององคการ ความพึงพอใจของผูตามที่มีตอผูนํา การอุทิศตนหรือความผูกพันของกลุมที่จะ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความมีสภาพทางจิตวิทยาที่ดีของสมาชิก และความมี
เสถียรภาพของสถานภาพของผูนําในองคการ เปนตน (Yuki, 1989) และจากการศึกษาพฤติกรรม
ดานการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนมีคะแนนดานความเปนผูนําต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542ก) ซึ่ง กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ระบุวาการพัฒนาผูบริหารถือ
ไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการบริหารบุคลากร เพราะเมื่อเวลาผานไปวิทยาการ
ตางๆเจริญข้ึน เทคนิควิธีการเปลี่ยนแปลงไป แตความรูความสามารถตางๆลดนอยลง จึงจําเปนตองมี
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถที่เหมาะสม
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แตการบริหารงานในปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนมักทําหนาที่ผูบริหารมากกวาการเปนผูนํา
เพราะมุงปฏิบัติภารกิจประจําวันใหเสร็จ ตามงานที่ไดรับสั่งการมาจากทางราชการ โดยมิไดนึกถึง
เปาหมายและทิศทางของโรงเรียนในอนาคต ขาดความสนใจที่จะนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในโรงเรียน
ขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานโดยมักยึดติดกับรูปแบบเดิม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,
2536) ถาหากผูอํานวยการโรงเรียนไมสามารถแสดงภาวะผูนําในการตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่จะ
นําพาโรงเรียนไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการได จึงถือวาผูอํานวยการโรงเรียนเปนกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีองคกรตางๆรวมมือสนับสนุน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยภาวะผูนํา ขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเหตุผลความเปนมา และความ
จําเปนดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองของ “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณลักษณะภาวะผูนําที่เหมาะสมของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานมีคุณลักษณะอะไรบาง
2. วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะแตละดานมีวิธีอะไรบาง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน
2. เพ่ือสังเคราะหวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน
3. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งดําเนินการ
โดยใชการวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสารขอมูลทางวิชาการ แลวใชเทคนิคเดลฟาย เพ่ือหา
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีข้ันตอนการวิจัย
ดังนี้

1. การศึกษาวิเคราะหสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเพ่ือกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในข้ันตอนนี้ดําเนินการโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi Tectniques) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน และตรวจสอบยืนยัน
คุณลักษณะโดยกลุมตัวอยางที่ใชไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนทั่วประเทศจํานวน 380 ทานไดมาโดยใช
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ตารางของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสถิติ Confirmatory Foctor
Analasis ในการยืนยัน

2. การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วิธีการพัฒนา และสรางรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําดวยเทคนิคเดลฟาย โดยผูเชี่ยวชาญ 17 ทานเพ่ือหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ ในการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้ใชหาคาความถ่ีและคารอยละ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผู อํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และการตอบแบบสัมภาษณก่ึงมี
โครงสรางโดยใชเทคนิคเดลฟายประยุกตจากผูเชี่ยวชาญ 17 ทาน พบ

1. คุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากการ
ใชเทคนิคเดลฟาย พบคุณลักษณะ 6 ดาน คือดานความรูจํานวน 27 ขอ ดานทักษะจํานวน 32 ขอ
ดานทัศนคติจํานวน 16 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 13 ขอ ดานบุคลิกภาพ จํานวน 13 ขอ
และดานการบริหารจํานวน 14 ขอ รวมคุณลักษณะทั้งหมด 115 ขอ โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้

1.1 คุณลักษณะดานความรู ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 27 ขอ โดยเปน
คุณลักษณะที่มคีวามสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 21 ขอ ดังนี้ 1.1 ความรูในการจัดองคกรแบบใช
โรงเรียนเปนฐาน 1.2 ความรูเก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา 1.3 ความรูเก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา
1.4 ความรูเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษา 1.5 ความรูเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน 1.6 ความรูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง 1.7 ความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 1.9 ความรูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 1.10 ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 1.11 ความรูเก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา 1.12 ความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียน 1.14 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 1.16 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 1.17
ความรูเก่ียวกับหลักศาสนา ความเชื่อที่นักเรียนและชุมชนยึดถือ 1.18 ความรูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ
กับระบบการศึกษา 1.21 ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 1.22 ความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายการศึกษา 1.24 ความรูเก่ียวกับการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา 1.25 ความรูในเร่ืองงานวิชาการ การเงิน บุคลากร และการบริหารทั่วไป 1.26 ความรู
เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.27 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานโยธาและเปน
คุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 1.8 ความรูเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก 1.13
ความรูในการสรางหลักสูตรทองถ่ิน 1.15 ความรูเก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 1.19
ความรูพ้ืนฐานในดานงานอนามัยและสิ่งแวดลอม 1.20 ความรูพ้ืนฐานในดานการเมืองการปกครอง
1.23 ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ขององคกรตางๆทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ

1.2 คุณลักษณะดานทักษะ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดานทักษะจํานวน 32 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 24 ขอ ดังนี้
2.9 ทักษะในการใชเคร่ืองมือสื่ออุปกรณตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 2.10 ทักษะในการกระตุนให
ทุกฝายตระหนักในความเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน 2.11 ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรตางๆเพ่ือ
นํามาสนับสนุนการทํางานของโรงเรียน 2.12 ทักษะในการนิเทศ ติดตาม รวมทั้งการวัดผลประเมินผล
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.13 ทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆดวยวิธีการที่หลากหลายอยางชาญ
ฉลาด 2.14 ทักษะในการเก็บรักษาขอมูลของนักเรียน บุคลากรในรูปแบบตางๆไดอยางปลอดภัย
2.15 ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธโรงเรียน ใหภายนอกไดทราบอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 2.16
ทักษะในการสรางเครือขายการมีสวนรวมขององคกรตางๆกับโรงเรียน 2.17 ทักษะในการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดเรียนรูระบบการทํางานเปนทีม 2.18 ทักษะในการใชวงจรคุณภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ (P.D.C.A.) 2.19 ทักษะในการสรางความสัมพันธในหมูสมาชิกทั้งภายในองคกร
และภายนอกองคกร 2.20 ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหมไปใชโดยมีการวางแผนลวงหนาเปนอยางดี
2.21ทักษะในการวิเคราะห สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.22 ทักษะในการวิเคราะห
ปญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.23 ทักษะในการวิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.24 ทักษะในการคิดถึงตนทุนกําไรเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทางการศึกษา 2.25 ทักษะในการวิเคราะหนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 2.26 ทักษะในการปกครองคนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 2.27ทักษะในการสรางความมั่นใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีความเชื่อมั่น 2.28 ทักษะในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชวยการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2.29 ทักษะในการประยุกตใชอาคารสถานที่ไดอยางเหมาะสม 2.30 ทักษะในการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการตางๆกอนที่จะลงทุนทํา 2.31 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ 2.32 ทักษะในการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนกอนตัดสินใจ
นํามาใช และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน 8 ขอ ดังนี้ 2.1 ทักษะในการทํางาน
แบบมีสวนรวม 2.2 ทักษะในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดอยางปลอดภัยและเอ้ือตอการ
เรียนรู 2.3 ทักษะในการแสวงหาแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 2.4 ทักษะในการแสวงหา
ทรัพยากรจากภาคเอกชนเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 2.5 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงทรัพยากรชุมชน 2.6 ทักษะในการแสวงหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 2.7 ทักษะในการวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับงาน 2.8 ทักษะในการเจรจาตอรองโดย
คํานึงถึงผลประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ

1.3 คุณลักษณะดานทัศนคติ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูนําดานทัศนคติ จํานวน 16 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 16 ขอ โดยเห็นวา
มีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 10 ขอ ดังนี้ 3.7 เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับการใช
โรงเรียนเปนฐาน 3.8 ยึดหลักการวาการประเมินผลมีจุดมุงหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไมใชการตรวจสอบเพ่ือหาความผิด 3.9 ใหความสําคัญในความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน
3.10 ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนและชุมชน 3.11 สนับสนุนและเนนความสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3.12 มีความมุงหวังที่จะใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.14 ใหความสําคัญตอองคกร สถาบัน หรือสมาคมทางวิชาชีพ 3.15 ใหความสําคัญเก่ียวกับการ
ประสานประโยชนระหวางองคกร โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ 3.16 ใหความสําคัญ
เก่ียวกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญใน
ระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 3.1 สนับสนุนใหแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเพ่ือประโยชนทาง
การศึกษา 3.2 ใหความสําคัญกับแนวคิดที่วา “นักเรียนสําคัญที่สุด” 3.3 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่
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จะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 3.4 เนนความสําคัญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ 3.5 ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนาที่ชุมชนปฏิบัติ
อยู 3.6 ใหความสําคัญกับแนวคิดที่วา “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได”

1.4 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับ
คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 13 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญระดับมากที่สุด
ทั้ง 13 ขอ ดังนี้ 4.1 เปนผูมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 4.2 เปนผูยึดถือจรรยาบรรณครูอยาง
เครงครัด 4.3 เปนผูยึดถือปฏิบัติตนอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.4 เปนผูที่ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 4.5 เปนผูมีความยุติธรรมปฏิบัติตอผูรวมงานเสมอภาคเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 4.6 เปนผูมีความรักในสถาบันครอบครัว ไมผิดศีลตามหลักศาสนา 4.7 ทําตนเปนแบบอยาง
ที่ดีตอหนวยงาน สังคม ชุมชน 4.8 เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 4.9 เปนผู
มีความมัธยัสถ  ใชจายอยางประหยัดและไมกอหนี้สินจนทําใหกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่การ
งาน 4.10 ตองเปนผูมีความอดทนอดกลั้นรับทั้งผิดและชอบ 4.11 เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่
การงานที่ปฏิบัติตรงตอเวลา 4.12 เปนผูที่ยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใน
การปกครองคน 4.13 ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดและการพนันทุกชนิด

1.5 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ จํานวน 13 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดทั้ง 13 ขอ ดังนี้
5.1 เปนผูมีรสนิยมในการแตงกายดี เคร่ืองแตงกายสะอาด แบบและสีเหมาะสมกับวัย โอกาสและ
สถานที่ 5.2 เปนผูมีความสุภาพในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนรวมทั้งทวงทีกริยาและการใช
สายตา 5.3 เปนผูที่รูจักรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5.4 เปนผูที่วางตัวเหมาะสมกับ
สถานการณ รูจักรักษาบรรยากาศ ไมแสดงความคิดเห็นโดยไมมีเหตุผล 5.5 เปนผูที่มีบุคลิกภาพทาง
อารมณดี มีอารมณขัน 5.6 เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถยืนยันและยืนหยัด เพ่ือพิทักษความ
ถูกตอง ชอบธรรม 5.7 เปนผูมีความกลาหาญในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 5.8
เปนผูที่กลารับฟงคําวิพากษวิจารณทั้งสิ่งที่ดีและไมดี 5.9 เปนผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรมและกลาที่จะ
รับการตรวจสอบจากสาธารณะ 5.10 เปนผูมีความสํารวม สามารถที่จะควบคุมอารมณใหอยูในภาวะ
ปกติ ไมวาจะเกิดเหตุการณหรือเร่ืองราวใดๆก็ตาม 5.11 เปนผูที่มีความเชื่อที่เปนวิทยาศาสตร ไมหลง
งมงายกับไสยศาสตร 5.12 เปนผูมีสปริต รูแพ รูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา 5.13 เปนผูที่เห็นประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน

1.6 คุณลักษณะดานการบริหาร ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ดานการบริหาร จํานวน 14 ขอ โดยเห็นวาเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน
13 ขอ ดังนี้ 6.1 บริหารงานภายในองคกรแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได เนนการกระจาย
อํานาจ 6.2 มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาชวยในการบริหารองคกร 6.3 จัดระเบียบองคกรให
เปนไปตามทฤษฎีบริหาร 6.4 มีการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดและความสามารถของแตละ
บุคคล 6.5 จัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการปฏิบัติชัดเจน 6.6 มีการ
จัดทําแผนระยะสั้น เปนแผนปฏิบัติงานประจําปเพ่ือเปนกรอบในการบริหาร 6.8 บริหารงานภายใน
องคกรที่เนนกระบวนการการทํางานและผลผลิต 6.9 จะตองเปนการบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 6.10 การบริหารงานในแตละโครงการ จะตองมีการกํากับติดตาม
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และประเมินผลงานเปนระยะๆ 6.11 มีการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการบริหารงาน
โดยใชฐานขอมูล 6.12 มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเรียบรอย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา 6.13 มีความสามารถที่จะวางแผนการปฏิบัติ
ไดทุกรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู 6.14 เปนนักวางแผนที่ดี สามารถบูรณาการ
เทคนิควิธีตางๆเพ่ือมากําหนดเปนแผนปฏิบัติ และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน
1 ขอ ดังนี้ 6.7 บริหารงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําทั้ง 6 ดานมีดังนี้

2.1 คุณลักษณะภาวะผูนําดานความรู ควรพัฒนาโดยการบรรยายเปนคณะ รองลงไปคือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การระดมสมอง

2.2 คุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ ควรพัฒนาโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง รอง
ลงไปคือ การฝกฝนตนเอง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.3 คุณลักษณะผูนําดานทัศนคติ ควรพัฒนาโดยการประชุมทางวิชาการ รองลงไปคือการ
เรียนรูจากการปฏิบตัิจริง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.4 คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมควรพัฒนาโดยกิจกรรมพัฒนาจิต รอง
ลงไปคือการฝกฝนตนเองและ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

2.5 คุณลักษณะภาวะผูนําดานบุคลิกภาพควรพัฒนาโดยการฝกฝนตนเอง รองลงไปคือ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.6 คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหาร ควรพัฒนาโดยการฝกอบรม รองลงไปคือการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

3. ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาตรวจสอบเพ่ือสรางความเชื่อถือ
ในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 15 ทาน มีความเห็นวาเหมาะสมรอยละ 100 และนําไปใชไดจริงรอยละ 100

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายไดดังนี้
1. คุณลักษณะภาวะผูนํา ในผลการวิจัยนี้พบคุณลักษณะภาวะผูนํารวม 6 ดาน 115 ขอ โดย

มีขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสอดคลองกันวาเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญมากถึงมากที่สุดทั้ง 115 ขอ
แบงเปนระดับความสําคัญมากที่สุด 94 ขอ คิดเปนรอยละ 81.74 และระดับความสําคัญในระดับมาก
21 ขอ คิดเปนรอยละ 18.26 ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานถูกคาดหวังวาจะตองเปนผูมีความพรอมสูงมากทั้งดานความรู ดานทักษะ ดาน
ทัศนคติ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานการบริหาร  เพ่ือใหมีและใชภาวะผูนําให
มากที่สุดทุกดาน ในการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รุงเรือง สุขาภิรมย (2544) ที่ทําการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบาย
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การศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาภาวะผูนําตอเนื่องอยางเหมาะสม

2. คุณลักษณะภาวะผูนําดานความรู ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดานความรูมีขอที่ไดรับ
คะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุด 21 ขอ และในระดับมากจํานวน 6 ขอ รวม 27 ขอ ไมมีระดับ
ปานกลาง และระดับนอยเลย แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญมองเห็นความสําคัญดานความรูของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับตนๆของดานอ่ืนๆ สอดคลองกับ
สภาผูบริหารการศึกษาของรัฐ (CCSSO) ของอเมริกา ซึ่งเปนองคกรรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยผูที่จะมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารตองมีคุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติแรกที่ผูบริหารตองมี คือ
คุณสมบัติดานความรู

3. คุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ ผลการวิจัยนี้พบคุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ 32 ขอ
จากจํานวนทั้งหมด 6 ดาน 115 ขอ คิดเปนรอยละ 27.82 ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีสัดสวนมากกวา
คุณลักษณะดานอ่ืนๆ ผลการวิจัยนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับการกําหนดมาตรฐานผูนําโรงเรียนของ
สหรัฐอเมริกา ที่กําหนดคุณลักษณะของผูนํา 3 ดาน 174 ขอ โดยมีคุณลักษณะที่เก่ียวของกับทักษะ
ในการปฏิบัติงานจํานวน 90 ขอ คิดเปนรอยละ 51.72 ซึ่งมีสัดสวนมากกวาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ
สะทอนใหเห็นวาคุณลักษณะที่ใหน้ําหนักตอดานทักษะคือการปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนปฏิบัติ (Performance) มีมากกวามิติอ่ืน

4. คุณลักษณะภาวะผูนําดานทัศนคติ จากผลการวิจัยนี้พบวาคุณลักษณะดานทัศนคติจํานวน
ทั้งสิ้น 16 ขอ จะเปนคุณลักษณะที่ไดรับคะแนนสูงสุดจํานวน 10 ขอ และในระดับมากจํานวน 6 ขอ
ไมมีระดับปานกลาง และระดับนอยเชนกัน จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะดานทัศนคติ
ที่มีความนึกคิดถึงเร่ืองความเชื่อ แนวคิด สนับสนุนและเห็นความสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานแบบไทยมีความเฉพาะของตัวเอง เชน ศิลปะประเพณีอันดีงาม ลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ การ
ใชชีวิตแบบพอเพียงตามทฤษฎีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งประเทศอ่ืนไมมี

5. คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมมีขอที่ไดรับคะแนนความสําคัญมากที่สุดครบทั้ง 13 ขอ ซึ่งสอดคลองกับกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่มีรากฐานมาจากการกระจายอํานาจที่มุงใหผูอํานวยการโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน หลักฐานที่บงชี้วามีการเนนย้ําดังกลาว นอกจากจะพบในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหมี
คุณธรรมจริยธรรมแลว นอกจากนั้นยังสอดคลองกับมาตรฐานผูนําในโรงเรียนสหรัฐอเมริกามาตรฐาน
ที่ 5 และเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา มาตรฐานที่ 8 รวมทั้งการใหความหมายและ
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของนักการศึกษาอีกหลายๆทานที่เนนย้ําวาผูบริหารจะตองเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมสูง เชน อานันท ปนยารชุน (2540) สิปปนนท เกตุทัต (2540)

6. คุณลักษณะภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ ผลการวิจัยนี้พบวาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพไดรับ
คะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุดทั้ง 13 ขอ สะทอนใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญเห็นความสําคัญของเร่ือง
บุคลิกภาพ ซึ่งมีความเก่ียวพันกับเร่ืองของสุขภาพโดยตรง ผูบริหารโดยเฉพาะผูอํานวยการโรงเรียนที่
ตองมีหนาที่บริหารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บุคลิกภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในรูปลักษณ
ภายนอก ถาบุคลิกภาพไมดีอาจสงผลตอความเชื่อถือของบุคลากรและบุคคลภายนอก แมจะมีความรู
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ความสามารถดีเทาใดก็ตาม สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ของการกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภาในระดับคุณภาพระดับ 1 เปนเร่ืองของการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย เหมาะสม
กับกาลเทศะ ใชวาจาสุภาพ มีความประพฤติเรียบรอยและดูแลสุขภาพของตนเอง สถาบันพัฒนา
ครูใหญแหงทัสมาเนีย (Tasmania Principal Institute) ในคุณลักษณะที่ 1.4 การดูแลเอาใจใส
สุขภาพของตนเอง สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ใหแข็งแรงทั้งดานรางกายและอารมณ ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ

7. คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหาร ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดานการบริหารทั้ง
14 ขอไดรับคะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุด 13 ขอ และในระดับมากจํานวน 1 ขอ คือการ
บริหารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน แสดงใหเห็นวา
คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหารมีความสําคัญยิ่งตอผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 5 ของเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา 2540 ที่ใชประเมินผูบริหารสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการโดยยอมรับเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 เปนเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการดวย (เลขาธิการคุรุสภา, 2542)

8. วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญไปอยาง
รวดเร็วมาก สภาพการณเชนนี้อาจทําใหเปนที่เขาใจวาวิธีการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่นิยมพัฒนาในหอง
(Classroom-Based) และมีวิทยากรเปนหลัก จะเสื่อมความนิยมลง แตผลการวิจัยนี้พบวา ในจํานวน
วิธีการพัฒนาที่เปนตัวเลือก 28 วิธีนั้น วิธีที่ดีรับเลือกจากผูเชี่ยวชาญในแตละคุณลักษณะที่มีคะแนน
สูงสุดคือ 1) การบรรยาย 2) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 3) การประชุมทางวิชาการ 4) กิจกรรม
พัฒนาจิต 5) การฝกฝนตนเอง และ 6) การฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับ Bassl & Chenny (1997) แหง
สมาคมการฝกอบรมและพัฒนาอเมริกัน (The American society for Training and
development: ASTD) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการฝกอบรมและพัฒนาของบริษัทชั้นนําที่มีขนาดใหญ
ระดับโลกจํานวน 58 บริษัท เชน Citybamk. General Motor IBM Levi และ Motorola เปนตน
ดวยกระบวนการ Bench marking พบวาวิธีการพัฒนาที่เกาแกและนิยมใชมากที่สุดคือ วิธีการพัฒนา
ในหองโดยมีวิทยากรนํา นอกจากนี้ ขอคนพบนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Wenlling (1992);
Wills (1993) ที่พบวาวิธีการพัฒนาที่นิยมใชมากที่สุด คือวิธีที่นําเสนอโดยวิทยากร (Instructor
Presentation)

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบดวยวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้ง 6
ดาน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน คือเปนรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่มีความ
เหมาะสม นําไปใชไดจริง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 ในการนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไปใชจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อหนวยงานระดับนโยบายเห็นความสําคัญและสราง
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กลไกในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เชน การประเมินผูอํานวยการโรงเรียนในระดับเขตหรือ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ การตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับใน
สวนนี้ ในการดําเนินการพัฒนา นอกจากหนวยงานทางการศึกษาของรัฐจะดําเนินการพัฒนาเองแลว
อาจวาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอก เอกชน วัด ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูบริหารเพ่ือให
เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ กระจายความรับผิดชอบและเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม

1.2 ในการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน ควรสรางทางเลือกในการพัฒนา
ภาวะผูนําเพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียนมีโอกาสเลือก ซึ่งการพัฒนาในบางวิธี ผูอํานวยการโรงเรียน
สามารถพัฒนาภาวะผูนํา ณ โรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติอยูโดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายเขต
การศึกษาเดียวกัน หรือหากมีความจําเปนตองออกไปประกอบกิจกรรมการพัฒนานอกโรงเรียนก็ควร
ไปเทาที่จําเปน ไมควรใหการพัฒนาภาวะผูนําเปนสาเหตุใหผูอํานวยการโรงเรียนตองละทิ้งโรงเรียน
นานเกินไป

1.3 ในเร่ืองของระยะเวลาการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน หนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนา ควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมในการพัฒนาแตละคร้ัง โดยวาง
โปรแกรมการพัฒนาทุกข้ันตอนชัดเจน เปนประโยชน และเกิดประสิทธิภาพตอผูรับการพัฒนา เห็น
ผลโดยจะมีการประเมินหลังการพัฒนาตามรูปแบบ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการ

โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเทานั้น ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไป จึงควรศึกษาวิจัยเพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรในกลุมอ่ืนๆ เชน เจาหนาที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนครูหรือผูแทนผูปกครอง เปนตน

2.2 ควรมีการวิจัยและสรางนวัตกรรมการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
เพ่ือใหสามารถบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถที่จะเรียนรูไดเปนรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาเรียนรูไดดวยตนเอง
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พรอมนี้ ไดโอนเงินผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555 เลขที่  980-8-07552-5 จํานวนเงิน.......................................บาท

ลงชื่อ.......................................ผูสมัคร
(............................................)

อัตราคาสมาชิก 1 ป (3 ฉบับ) เปนเงิน 250 บาท (รวมคาจัดสง)
โปรดกรอกขอมูลในใบตอบรับการเปนสมาชิกและสําเนาใบถอนเงินมาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขท่ี 1 หมู 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

หรือ ซื้อดวยตนเองท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ตอ 403
Fax.02-529-1638, 02-529-4046 ตอ 406
E-mail: grad@vru.ac.th
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนวารสารวิชาการท่ีจัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารยและนักวิชาการ และเพ่ือสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาการแกสมาชิก นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป  กําหนดออกปละ 3 ฉบับ ตนฉบับท่ีรับพิจารณาจะตองไม
เคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น  บทความท่ีเผยแพรผานการ
ประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ

การเตรียมตนฉบับ
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการพิจารณา ไดแก บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยบทความปริทัศน

และบทวิจารณหนังสือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพตนฉบับใชตัวพิมพ (Font) ชนิด TH  Sarabun PSK ขนาด
16 พอยต พิมพหนาเดียวขนาด A4 ความยาว 10 – 12 หนา ตนฉบับประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

1. ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมขอมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน
3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 คํา
4. คําสําคัญ
5. ความสําคัญของปญหา
6. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
7. วัตถุประสงคการวิจัย
8. วิธีดําเนินการวิจัย
9. ผลการวิจัย
10. อภิปรายผล
11. ขอเสนอแนะ
12. บรรณานุกรม

การจัดสงตนฉบับ  จัดสงตนฉบับพรอมแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 ชุด มายังฝาย วารสารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขท่ี 1 หมู 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

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

บทความทุกเร่ืองไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิทรรศนะและขอคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มิใชเปนทรรศนะและความคิดของผูจัดทํา
จึงมิใชความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองบรรณาธิการ
ไมสงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแตใหอางอิงแหลงท่ีมา



ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           .
เวน 1 บรรทัด

ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ .
เวน 1 บรรทัด

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1 ชื่อ-สกุลอาจารยที่ปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารยที่ปรึกษารวมภาษาไทย3

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1, ชื่อ-สกุลอาจารยทีป่รึกษาหลักภาษาอังกฤษ2, and ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวมภาษาอังกฤษ3

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

เวน 1 บรรทัด

เวน 1 บรรทัด
บทคัดยอ

.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ABSTRACT
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

คําสําคัญ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ความสําคัญของปญหา
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 เขม TH Sarabun PSK)

0.6 นิ้ว

0.6 นิ้ว

0.6 นิ้ว

มรว.บ. 14
11101010

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)

0.6 นิ้ว

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

วัตถุประสงคการวิจัย
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

วิธีดําเนินการวิจัย
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ผลการวิจัย
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

อภิปรายผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

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

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

0.6 นิ้ว

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. คําสําคัญคือ คําที่อยูในชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ซึ่งเปนคําที่ใชในการสืบคน

ขอมูล (ไมใชนิยามศัพทเฉพาะ)

ตัวอยาง

ชื่อเร่ือง ความพึงพอใจของขาราชการที่มีตอการทํางาน
คําสําคัญไดแก  ความพึงพอใจ การทํางาน

ชื่อเร่ือง คุณภาพการใหบริการของพนักงานในแผนกซุปเปอรมารเก็ตของ
หางสรรพสินคา

คําสําคัญไดแก คุณภาพการใหบริการ

2. วิธีดําเนินการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุมกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่
ใชในการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล

3. บรรณานุกรม ใหเขียนเฉพาะที่กลาวถึงในบทความที่สงเทานั้น
4. จํานวนหนาของเนื้อหาของบทความที่สงไมเกิน 12 หนา
5. หมายเลข 1),2),3) ถาเปนอาจารยในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยูไมตองใสหมายเลข

และอาจารยอยูในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขเดียวกัน สวนถาอาจารยไมไดอยูในหลักสูตรเดียวกัน
ใหใชตัวเลขตางกัน

รูปแบบบรรณานุกรม
1. หนังสือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพคร้ังที่ 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  ประดิษฐดวง. (2541). ขาวกลองและรําขาว-อาหารปองกันโรค. วารสารอุตสาหกรรม

เกษตร. 9(2), 38-41.
ณรงค ศรีสุวรรณ, สุรพล เจริญพงศ, และพิชัย วิชัยดิษฐ. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่จัดตั้ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใชระโยชนที่ดิน. เอกสารวิชาการ
กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2(12), 12-18.

Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of
frepuency-dependent overhead teansmission lines. IEEE Transaction on Power
Delivery. 12(3), 1335-1342.
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3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ
จีรพร สรอยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

นพวรรณ  ธีรพันธเจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.

4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ
เดนชัย เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ขาวหอมมะลิ

ไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑขาวของกลุมเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หองเพทาย โรงแรมแกรนดรอยัล พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.

งามชื่น  คงเสรี. (2537). ศักยภาพพันธุขาวไทยสูการแปรรูป. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คร้ังที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพขาวไทยทิศทางใหมสูอุตสาหกรรม วันที่ 4
กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 (หนา 5-17). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

5. สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
ไมตรี อินทรประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร ในโรงเรียน

โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร. สืบคนจาก
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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รายละเอียดในการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มีทั้งหมด 13 หัวขอ ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดยอ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดยอ)
3. คําสําคัญ
4. ความสําคัญของปญหา
5. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
6. วัตถุประสงคการวิจัย
7. วิธีดําเนินการวิจัย
8. ผลการวิจัย
9. อภิปรายผล

10. ขอเสนอแนะ
11. บรรณานุกรม
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สําคัญ ๆ ดวย
13. ความยาวไมเกิน 12 หนา

หมายเหตุ :
การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ ใหผูสงปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบลาง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
2. ตั้งระยะขอบดานซาย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบดานขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
3. แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่กําหนดในแบบฟอรม)
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

ประกาศรับผลงานวิจัย

นักวิจัยสงตนฉบับมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาคัดเลือก
แจงนักวิจัย

แกไข

สงตนฉบับให
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