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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแบบมี

สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(2) ศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (3) เพ่ือนําเสนอระบบการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน
การวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงผสมผสาน (Mixed  Method) โดยมีข้ันตอนการวิจัย 5 ข้ันตอนดังนี้ (1) กําหนด
กรอบแนวคิด เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด (2)
การวิเคราะหระบบเปนการศึกษาภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีการปฏิบัติดี จํานวน 5 แหง (3) การออกแบบระบบ (4) การพัฒนา
ระบบ ประกอบดวย การตรวจสอบระบบเชิงคุณลักษณะ โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน และตรวจสอบระบบเชิงปริมาณ โดย
สอบถามความคิดเห็นจากผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 200 คน ท่ีไดมาจากการสุม
แบบหลายข้ันตอน และ (5) แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบฉบับสมบูรณ

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม
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โรงเรียนปฏิบัติดี 5 แหง และการประเมินระบบเชิงปริมาณโดยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
200 แหงพบวา

1.1 สวนกลางเปนผูกําหนดนโยบายดานงบประมาณและบุคลากร
1.2 หนวยงานระดับปฏิบัติงานขาดอํานาจในการตัดสินใจ
1.3 ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และแกปญหาตางๆ รวมกัน

ระหวางหนวยงานระดับสูงและหนวยงานระดับปฏิบัติงานและหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

2. ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปได ประกอบดวย 5
องคประกอบดังนี้

2.1 ปจจัยปอนเขา  ไดแก เปาหมายของสถานศึกษา ความรูและ
เทคโนโลยี ทรัพยากรของสถานศึกษา วัฒนธรรมสถานศึกษา และสารสนเทศ

2.2 กระบวนการ เปนกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
2.2.1 การวางแผน ไดแก เปาหมาย จิตวิทยา โครงสราง

วัฒนธรรมและบรรยากาศ
2.2.2 การดําเนินการ ไดแก การจัดการ บุคลากร ทรัพยากรและ

เทคโนโลยี
2.2.3 การประเมินผล ไดแกการประเมินผลสถานศึกษา
2.2.4 การรวมรับผลประโยชน

2.3 ผลผลิต ไดแก การบรรลุเปาหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
คุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจ ของครูและผูรับบริการ

2.4 ขอมูลปอนกลับ เปนการศึกษาปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม

2.5 สภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา

ABSTRACT
The aims of this research were to (1) study the activities, problems

and needs on educational administration participation of small schools for
Office of the Basic Education Commission. (2) study the elements which affect
the administration participation of small schools for Office of the Basic Education
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Commission. (3) present a participative management system of small schools for
Office of the Basic Education Commission. It was processed by the research and
development approach and collected data by using Mixed Research
Methodology which consisted of 5 steps as follows: (1) To study and create
conceptual framework from documents and related research (2) To analyze
system from field studied of 5 good practice schools (3) To design systems
(4) To develop the systems by the verification of 10 expert persons and
evaluation by 200 school administrations and (5) To finalize improvement
system.

The research results were as follow
The problems of participative management system are as follows:
1. Policies always are designed by the central budget and personnel.
2. Provincial authorities have no participation on the policies.
3. Lack of work co-operation between agencies in provinces and

head quarter.
The participative management systems of small schools for Office of

the Basic Education Commission that are appropriate and possible,
composed of 5 factors :

1. Input factors were goal, knowledge and technology, resources of
the institution, culture of education and information.

2. Procedure factors were planning, action, evaluation and sharing of
benefits.

3. Output factors were achieving the goal of education, quality of
education and satisfaction of teachers and services

4. Feedbacks were collected from the results of studying the
problems of a participative management system of small schools for Office
of the Basic Education Commission.

5. The environments of system were researched both internal and
external the schools.
คําสําคัญ

ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม การพัฒนาระบบ โรงเรียนขนาดเล็ก
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ความสําคัญของปญหา
โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาท่ีทาทายผูบริหารการศึกษาใน

ทุกยุคสมัย กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงตามลําดับ เปนผลใหนักเรียนท่ีเปนตัวปอนของ
โรงเรียนประถมศึกษาลดลง ดังนั้นจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันมี
จํานวนมากถึง 14,397 โรง คิดเปนรอยละ 45.82 ของโรงเรียนท้ังหมด ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2546–2553

ปการศึกษา จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

10,877
11,599
12,296
12,828
13,518
13,915
14,056
14,397

33.23
35.88
37.94
39.73
41.90
43.73
44.63
45.82

ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปพ.ศ. 2554

การมีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสะทอน
คุณภาพ และประสิทธิภาพไดเพียงพอ ซึ่งพบวาประสบปญหาใน 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียน และ
ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน จากการดําเนินงานท่ีผานมากระทรวงศึกษาได
ดําเนินการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง ในชวงป 2536- 2546 จํานวน 2288
แหง แตจะเห็นวาการยุบรวมโรงเรียน มิใชเปนแนวทางแกไขปญหาท่ีประสบความสําเร็จใน
ทุกกรณี ชุมชนสวนใหญจะตอตานไมยอม ดวยเกรงวาบุตรหลานจะตองเดินทางไกล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมาก ซึ่งพบวามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึ่ง
สามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการดวยตนเอง และบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนอ่ืน สามารถพลิกฟน ดํารงอยูไดโดยไมตองยุบรวม
โรงเรียน

จากสภาพดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ถามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพแลว นาจะทําใหโรงเรียนขนาด
เล็กสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระบบการบริหารแบบมี
สวนรวมท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพและปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางไร
2. องคประกอบใดบางท่ีสงผลตอระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เพ่ือนําเสนอระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and development)

โดยผูวิจัยไดแนวคิดในการกําหนดข้ันตอนการวิจัย จากการสังเคราะหแนวคิดการพัฒนา
ระบบจากสมิท (Smith, 1978) ซิลเวน (Silven, 1968 อางถึงในวิทยา  คูวิรัตน, 2540)
เกลเดลและเกลเดล (Kendall and Kendall, 1988 อางถึงในวิทยา คูวิรัตน, 2540)
เดอรเบนแฮม (Debenham, 1989) เอ็ดวารด (Edward, 1985) และวิทยา คูวิรัตน
(2540) ไดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิด
เปนการศึกษาและการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระบบ ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้

ข้ันตอนยอยท่ี 1 ศึกษาภาคสนาม ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี จํานวน 5 แหง เพ่ือศึกษาสภาพ
ปจจุบันและปญหาเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข้ันตอนยอยท่ี 2 การสังเคราะหขอมูล สภาพปจจุบันและปญหาของการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนยอยท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้
ข้ันตอนยอยท่ี 1 นําผลจากการสังเคราะหจากข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหวิเคราะห

ระบบมาทําการศึกษา  วิเคราะหเพ่ือออกแบบองคประกอบและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ
ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดทํารางระบบ

ข้ันตอนยอยท่ี 2 ออกแบบระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ฉบับราง 1
ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ดังนี้

ข้ันตอนยอยท่ี 1 ตรวจสอบระบบเชิงคุณลักษณะ โดยใชเทคนิค Focus group
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน

ข้ันตอนยอยท่ี 2 สังเคราะหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากข้ันตอนยอยท่ี 1
ปรับปรุงแกไข จัดทําระบบการบริหารแบบมีสวนรวมฉบับรางท่ี 2

ข้ันตอนยอยท่ี 3 ตรวจสอบระบบเชิงปริมาณ จากระบบบริหารแบบมีสวนรวม
ฉบับราง 2 ดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็น จากผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
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จํานวน 200 คน (การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
แฮร (Hair, 1980) ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random
sampling) แบงการสุมออกเปนภาค เขตตรวจราชการ จังหวัด และโรงเรียน ไดโรงเรียนท่ี
เปนกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางท่ี 2

ข้ันตอนท่ี 5 แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบฉบับสมบูรณ
เปนข้ันตอนของการนําขอมูล จากการตรวจสอบระบบเชิงปริมาณของการบริหาร

แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาปรับปรุง แกไขใหเปนระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสมบูรณ ดังภาพท่ี 1
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ข้ันตอนท่ี  1 กําหนดกรอบแนวคิด

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหระบบ

ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ

ข้ันตอนท่ี 5 แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบท่ีสมบูรณ

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ศึกษาวิเคราะห  สังเคราะห
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีระบบการพัฒนา
ระบบ  การบริหารแบบมีสวนรวม

กรอบแนวคิด
ในการวิจัย

ศึกษาภาคสนาม ศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ท่ี
มีการปฏิบตัิดี 5 แหง

สภาพปจจุบันปญหาของ
การบริหารแบบมสีวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังเคราะหผลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาของการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

ออกแบบระบบการ
บริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ระบบการบริหารแบบมสีวน
รวมของโรงเรยีนขนาดเล็ก
ฉบับรางท่ี  1

ตรวจสอบระบบฉบับ
รางท่ี 1 เชิงคุณภาพ

- เทคนิค Focus group
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 10 คน

- สังเคราะห เน้ือหา  ยกราง
ระบบฉบับท่ี 2

ระบบการบริหารแบบมสีวน
รวมของโรงเรยีนขนาดเล็ก
ฉบับรางท่ี  2

ตรวจสอบระบบฉบับ
รางท่ี  2  เชิงปริมาณ

- สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

- วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ระบบการบริหารแบบมสีวน
รวมท่ีไดรับการตรวจสอบ

แกไขปรับปรุงระบบบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

ระบบบรหิารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนขนาดเล็กฉบับสมบูรณ
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ภาพท่ี 1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็กในระดับภาค เขตตรวจราชการ
และจังหวัด

ภาค เขตรวจ
ราชการ

จังหวัด จํานวน
โรงเรียนขนาด

เล็ก

จํานวน
โรงเรียนกลุม

ตัวอยาง
กลาง 2 ชัยนาท 109 10
กลาง 2 พระนครศรีอยุธยา 181 16

ตะวันออก 3 ฉะเชิงเทรา 121 11
ตะวันออก 3 นครนายก 74 6
ตะวันตก 4 นครปฐม 96 8
ตะวันตก 4 สุพรรณบุรี 224 20

ใต 6 ชุมพร 130 12
ใต 7 ระนอง 37 3

เหนือ 17 เพชรบูรณ 314 28
เหนือ 17 พิษณุโลก 236 21

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 อุบลราชธานี 581 51
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 อํานาจเจรญิ 161 14

2264 200

ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของระบบการบริหารแบบมีสวนรวม

ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการปฏิบัติดี 5 แหง สามารถสังเคราะหเนื้อหาและทําการยกราง
ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับราง 1ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ดังนี้

สวนท่ี 1 ปจจัยปอนเขา (Input) ประกอบดวย
1. เปาหมายของสถานศึกษา
2. ความรูและเทคโนโลยี
3. ทรัพยากรของสถานศึกษา ประกอบดวย บุคคล งบประมาณ อาคาร

สถานท่ี สื่อวัสดุอุปกรณ
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4. วัฒนธรรมสถานศึกษา
สวนท่ี 2 กระบวนการ (Process) ประกอบดวย 3 มิติ คือ

มิติท่ี 1 การพัฒนาระบบ ประกอบดวย
1. การวิเคราะหระบบ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ ศึกษาสภาพบริบท

วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา กําหนดทางเลือก และการตัดสินใจเลือกทางเลือก
2. การออกแบบระบบ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ กําหนดวัตถุประสงค

เขียนโครงการ จัดเตรียมทรัพยากร และดําเนินงานตามโครงการ
3. การพัฒนาระบบ ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ นิเทศกํากับติดตาม พัฒนา

บุคลากร สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ สื่อสารประชาสัมพันธ ภาวะผูนํา
4. การนําไปใช  ประกอบดวย 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานการเงิน และงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป
5. การประเมินผล

มิติท่ี 2 การบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ
1. การวางแผน
2. การดําเนินการ
3. การประเมินผล
4. การรวมรับผลประโยชน

มิติท่ี 3 องคประกอบของระบบ ประกอบดวย 8 องคประกอบคือ
1. เปาหมายขององคการ
2. โครงสรางองคกร
3. ทรัพยากรและเทคโนโลยี
4. จิตวิทยา
5. การจัดการ
6. วัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษา
7. บุคลากร
8. การประเมินผลสถานศึกษา

สวนท่ี 3 ผลผลิต(Output) ประกอบดวย
1. การบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
2. ความพึงพอใจประกอบดวย

2.1 ครู
2.2 ผูรับบริการ
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สวนท่ี 4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
สวนท่ี 5 สภาพแวดลอม (Environment)
จากการประเมินระบบเชิง คุณลักษณะ ซึ่ ง เปนการการสนทนากลุมโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 10 คน วิเคราะหองคประกอบของระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําการยกรางระบบ
ฉบับท่ี 2 ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ  ดังนี้

สวนท่ี 1 ปจจัยปอนเขา (Input) ประกอบดวย
1. เปาหมายของสถานศึกษา
2. ความรูและเทคโนโลยี
3. ทรัพยากรของสถานศึกษา  ประกอบดวย บุคคล งบประมาณ อาคาร

สถานท่ี และสื่อวัสดุอุปกรณ
4. วัฒนธรรมสถานศึกษา
5. สารสนเทศ

สวนท่ี 2 กระบวนการ (Process) ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
1. การวางแผน  ประกอบดวย

1.1 เปาหมาย
1.2 จิตวิทยา
1.3 โครงสราง
1.4 วัฒนธรรมและบรรยากาศ

2. การดําเนินงาน  ประกอบดวย
2.1 การจัดการ
2.2 บุคลากร
2.3 ทรัพยากรและเทคโนโลยี

3. การประเมินผล ประกอบดวย
3.1 การประเมินผลสถานสถานศึกษา
3.2 การรวมรับผลประโยชน
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สวนท่ี 3 ผลผลิต (Output) ประกอบดวย
1. การบรรลุเปาหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
2. คุณภาพการศึกษา
3. ความพึงพอใจ ประกอบดวย

3.1 ครู
3.2 ผูรับบริการ

สวนท่ี 4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
สวนท่ี 5 สภาพแวดลอม (Environment) ประกอบดวย

1. สภาพแวดลอมภายใน
2. สภาพแวดลอมภายนอก

จากการประเมินระบบเชิงปริมาณ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 200 คน แลวนํามาวิเคราะหสถิติ ดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ในภาพรวมองคประกอบของระบบบริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5
องคประกอบคือ ปจจัยปอนเขา กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ผลผลิต ปจจัย
ปอนกลับ และสภาพแวดลอม มีความเหมาะสมและความเปนไปไดของระบบในภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยทุกองคประกอบยอยมีความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบอยู
ในระดับตั้งแตระดับมากข้ึนไป สอดคลองกับระบบการบริหารแบบมีสวนรวมฉบับท่ี 2
สามารถปรับปรุงแกไขเปนระบบการบริหารแบบมีสวนรวมฉบับสมบูรณ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2

อภิปรายผล
1. การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยทําการศึกษาท้ัง

ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษท่ีถูกตองชัดเจน
สามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรไวในแตละองคประกอบหลักของระบบการบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยาง
ถูกตองตามหลักทฤษฎี สอดคลองกับแนวคิดของ Keeves (1988) พูลสุข หิงคานนท
(2540) รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548) สามารถสรุปไดดังนี้ “ระบบตองมีความสัมพันธอยาง
มีโครงสรางของตัวแปรท่ีศึกษา สามารถใชพยากรณสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
ระบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเรื่องท่ีศึกษาไดอยางชัดเจน เปน
การสรางความคิดรวบยอดใหม และมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเรื่องท่ีจะทํา”
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2. ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน เปนระบบการบริหารการศึกษาระบบหนึ่งท่ีสรางข้ึน
ตามหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและการมีสวนรวม เพ่ือใหเปน
ระบบท่ีเปนรูปธรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถนําไปสูการสรางความ
รวมมือ และผูมีสวนเก่ียวของ ไดรวมมือกันในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสรรหา แตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 และสอดคลองกับกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
เปนไปตามนโยบายการศึกษาของชาติ ท่ีไดกําหนดไวใหผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน
ประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บาน องคกรทางศาสนา สถาบันวิชาการ
และองคกรภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา

3. องคประกอบของระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) ปจจัย
ปอนเขา (เปาหมายของสถานศึกษา ความรูและเทคโนโลยี ทรัพยากรของสถานศึกษา
วัฒนธรรมของสถานศึกษา สารสนเทศ) 2) กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม (การวางแผน
การดําเนินงาน การประเมินผล การรวมรับผลประโยชน) 3) ผลผลิต (การบรรลุเปาหมายของ
การบริหารแบบมีสวนรวม คุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจ) 4) ขอมูลปอนกลับ
5) สภาพแวดลอม (สภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก) ถือไดวาเปนระบบท่ีมี
องคประกอบของระบบเปนไปตามหลักการของทฤษฎีระบบตามแนวคิดของ โวน เบอรทาแลน
ฟาย (Von Bertalanffy, 1968) ; สมิท (Smith, 1982) ; โชเดอเบก (Schoderbek, 1990) ;
เลอเนเบิรก และออนสเตน (Lunenberge and Ornestein, 1996)
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ภาพท่ี 2 ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช

1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ควรนําระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กโดยปรับใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน

1.2 หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานระดับสูง ควรใชระบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีคนพบนี้ ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตอไป

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
2.1 การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนงานวิจัยท่ียืนยันความเท่ียงตรงของ
ทฤษฎี โดยยังไมไดนําไปทดลองใชในสถานศึกษา ดังนั้นจึงนําควรผลการวิจัยไปทดลองใช
ในสถานศึกษา เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
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2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีท่ีสงผลตอความสําเร็จและปจจัยท่ี
เปนอุปสรรคในการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

THE MODEL OF ELECTRICAL ENERGY SAVING IN HOUSEHOLDS
AND COMMUNITIES IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหา

ของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 3) เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย การวิจัยนี้ใชการวิจัยแบบผสานวิธี
ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
โดยการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ท่ีกําหนดขนาดโดยใชการคํานวณตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน และเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของขอมูล และใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ ผูวิจัย
จึงเก็บเพ่ิมเปน 500 คน ท่ีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน จากประชากร 5 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดอางทอง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 50 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง จากผูเชี่ยวชาญดานพลังงานกระทรวงพลังงาน
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวดัเดียวกันเพ่ิมเติมดวยการระดมสมองและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบดวย การตีความและการแปรความและสรางขอสรุป
จากขอมูลท่ีได
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ผลการวิจัยพบวา
1. นโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน

มีความสําคัญมากกวาอดีต เพราะสภาพการใชพลังงานไฟฟาท้ังในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายของตัวเมือง ท่ีอยูอาศัย ผูประกอบการ
รานคา สิ่งปลูกสราง สถานศึกษา หนวยงานราชการ และมีการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ิมข้ึน
การบริหารการจัดการพลังงานไฟฟาของเขตชุมชนเมืองและเขตชนบทยังไมมีรูปแบบการ
บริหารการจัดการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกับครัวเรือน
และชุมชนและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ และยังขาดการมีสวนรวม การสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ การใหความรู และขาดการรณรงคสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และรวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน

2. แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชน ตองประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 7 ประการไดแก (1) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประชาชนตองมี
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาซึ่งจะนําไปสูการ
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน (2) การวางแผน
พลังงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการสงเสริมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟาสรางความตระหนัก และใหมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีมี
ประสิทธิผล  (3) การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสม (4) การ
ติดตามประเมินผล ตองกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการจัดการพลังงานไฟฟาใน
ครัวเรือนและชุมชนอยางยั่งยืน (5) ความสามารถในการขยายผลไปสูครัวเรือนและชุมชน
อ่ืนๆ (6) พฤติกรรมของผูใชพลังงานไฟฟา ตองปรับใหเปนไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด (7) ตองมีการสรางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนข้ึนมาบริหารจัดการดานพลังงานไฟฟาดวย

3. ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนจะตองประกอบดวย
การมีสวนรวมจาก 3 ภาคสวนไดแก (1) หนวยงานภาครัฐ ตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย มาตรการดานพลังงานไฟฟา การจัดการพลังงานไฟฟาทดแทน
การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟาทดแทนการ
ติดตามประเมินผล การทบทวนนโยบายมาตรการดานพลังงานไฟฟา และการวางแผน
พลังงานไฟฟาในชุมชน (2) ภาคชุมชนตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการสํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการ การกําหนดแนวทางหรือมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน การจัดหาพลังงานทดแทน การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงานทดแทน การติดตามประเมินผล การทบทวนแนวทางหรือมาตรการ
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การประหยัดพลังงานไฟฟา (3) ภาคครัวเรือนตองมีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้อ และ
การใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และสามารถซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาข้ัน
พ้ืนฐานไดดวยตนเองและสามารถติดตามประเมินผลการใชข้ันตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาในระดับชุมชน และครัวเรือน ท่ีมีประสิทธิภาพตองมี
กระบวนการ การมีสวนรวมของท้ัง 3 ภาคสวนเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงาน

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

policy, the current conditions, problems of electrical energy management in
communities and households in Central provinces of Thailand 2) to study
the guidelines for electrical energy management in communities and
households in the area of Central provinces of Thailand and 3) to propose
the model for electrical energy, saving in communities and households in
the area of Central provinces of Thailand. The approaches of mixed
methods research were applied by combining the quantitative and
qualitative methods. The quantitative method was conducted by studying
392 samples. This sample size was derived from Taro Yamane’s formula and
in order to increase the confidence and accuracy of data, the sample size
was increased to 500 respondents who were selected by multistage
sampling technique from the people living in 5 Central provinces included
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Lopburi, Nakhon Nayok, Saraburi and Angthong
province. The tool used to collect the data was a five level rating scale
questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics
composed of percentage, mean, standard deviation. The qualitative method
was conducted by interviewing 50 key informants who were purposively
selected from energy specialists of Ministry of Energy working in 5 provinces
and by way of brain storming and group discussion. The data were analyzed
by using content analysis consisted of interpretation, translation and
conclusion.
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The research findings were as follows:
1. The government policy, the current conditions problems of

electrical energy management in communities and households were more
significant than in the past because the electrical energy consumption had
increased due to the expansion of the residential areas, shopping centers,
constructions, educational institute and government units which brought
about the increasing of electrical appliances. The electrical energy
management in urban and rural area were not so efficient, lacking of
integration and cooperation with communities and households as well as
the organizations concerned. There were no participation, communication
and public relations and no campaign on awareness of energy saving in
communities and households

2. The guidelines for electrical energy management in communities
and households comprised 7 aspects as follows: (1) people’s participation,
the people should be eligible knowledgeable and aware of energy saving
which brought about participations, (2) concrete energy planning, the
promotion in energy saving should be organized to achieve awareness and
effectiveness in energy saving, (3) the technology and management process
should be improved, (4) the evaluation should be continuously conducted
to achieve the sustainable electrical energy management in communities
and households, (5) the capabilities to be networking with any other
communities and households (6) electrical consumer behaviors should be
oriented to efficiency and maximum profit and, (7) the community electrical
committee should be setting up to manage electrical energy based on the
communities and households electrical plan.

3. The proposed model for electrical energy saving in communities
and households consisted of 3 sectors: (1) governmental sector should play
great role in setting up policies, energy measures, renewable electrical
energy management, people energy saving promotion and renewable
electrical energy consumption, auditing and evaluating electrical energy
policy revision and community electrical planning, (2) community sector
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should play the great role in problem survey and energy requirement,
setting up guidelines or measures for electrical energy saving and renewable
energy consumptive auditing and evaluation and revision of guidelines or
measures for electrical energy saving and (3) household sector should know
and understand  appliance procurement and application. They should be
able to do basic maintenance on their own and could audit and evaluate
the primary application efficiently. The efficient measures for energy saving
in communities and households needed to have the participation process
from these sectors as the main principles in their operations.

คําสําคัญ
ตัวแบบ พลังงานไฟฟา ครัวเรือน ชุมชน

ความสําคัญของปญหา
พลังงานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนท่ัวโลก เปนปจจัยท่ีทําใหโลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปขางหนา แนวโนมการใช
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ลวนแตตองอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ทบวง
พลังงานโลกไดประมาณการไววาในชวงป 2001-2030 โลกตองลงทุนในกิจการพลังงานถึง
16 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยรอยละ 60 (640 ลานลานบาท) ของการลงทุนดังกลาวจะ
เปนการลงทุนในกิจการไฟฟา สําหรับประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีความตองการพลังงานเพ่ิมข้ึนอยางมากถึงรอยละ 32
โดยเฉพาะความตองการดานพลังงานไฟฟา (กระทรวงการคลัง, 2550) สวนประเทศไทย
แนวโนมความตองการการใชไฟฟามากข้ึนเปนลําดับเชนกัน (สุกรานต  โรจนไพรวงศ,
2548 ; วิสาขา ภูจินดา, 2550)

จากการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานของโลก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองฉุก
คิดถึงเรื่องการอนุรักษพลังงาน นับเปนแนวทางหนึ่งท่ีมีความจําเปนจะชวยแกไขปญหาดาน
พลังงานท้ังปจจุบันและในอนาคตไดดีท่ีสุด และเปนกิจกรรมท่ีทุกคนในสังคมสามารถมีสวน
ชวยกันไดงายท่ีสุด ประเทศไทยจึงประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 เปนเครื่องมือกําหนดมาตรการกํากับดูแลการสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดดําเนินการสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานใน
ระยะเวลามากกวา 10 ปท่ีผานมา (จรวย  บุญยุบล, 2535) และคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี
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8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือรองรับ
วิกฤตการณภาวะพลังงานอยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยไมทําลายความสมดุลยธรรมชาติ
(จิรพล  สินธุนาวา, 2537) ปจจุบันในองคกรตางๆ ไดรับความสะดวกสบายจากการใช
พลังงานไฟฟาและองคกรท่ีมีแนวโนมการใชท่ีมากข้ึนตามลําดับคือ สถาบันการศึกษาและ
ใหความรูของประเทศเนื่องจากในอดีตและปจจุบันท่ีผานมามีความแตกตางกันอยางมากใน
เรื่องระบบการศึกษา การแขงขันดานการศึกษาสูง ซึ่งปจจุบันเปนการศึกษาใหความรูท่ีเปน
แบบโลกาภิวัตน (Globalization) มีการติดตอท่ีไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ ทําความสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเวลาท่ีตองการ จึงทํา
ใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน

สําหรับการวิจัย เรื่องตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนใน
เขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ ผูวิจัยเล็งเห็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกับการใช
พลังงานไฟฟา จึงไดทําการวิจัยท่ีเก่ียวกับครัวเรือนและชุมชนท่ีเปนสวนพ้ืนฐานของสังคม
และมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญยิ่ง โดยชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ีในการวิจัยจะอยูในสวนความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบล, เทศบาล, เทศบาลเมือง,
เทศบาลนคร) ท่ีตองดูแลครัวเรือนและชุมชนรวมถึงโรงเรียนแตละแหงท่ีใหการศึกษากับ
เด็ก บางพ้ืนท่ีมีโรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา 2 โรงเรียนข้ึนไป ซึ่งปจจุบันมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟามากมาย จึงเปนท่ีมาของการศึกษา
นโยบายภาครัฐ สภาพ ปญหา แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาของครัวเรือนและชุมชนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการจัดการพลังงาน

ไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
3. เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางคือ ผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย แบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนผูบริหารระดับสูง
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน ท่ีมีประสบการณตรงและเปนผูจัดทําและกํากับแผนและนโยบายทางดานพลังงาน
ของประเทศ จํานวน 10 คน

กลุมท่ี 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และการสุมแบบหลายข้ันตอนเปนกลุมผูบริหารระดับทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในชุมชน ในจังหวัดท่ีเปนกลุมตัวอยาง จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 8 คน
รวมท้ังสิ้นจํานวน 40 คน

กลุมท่ี 3 กลุมท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในลักษณะของขอมูลท่ี
ขอเสนอแนะ ทายแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 500 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 550 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ประเด็นสนทนากลุม โดยใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดวยการสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แปลผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
1. สภาพปจจุบันปญหาดานการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนของชุมชน ในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
1.1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง

25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ ครึ่งหนึ่งมีรายไดอยู
ระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง 1000-2000
บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอยกวา 6 ชนิด 2 ใน 3
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มีการปลูกตนไมไวรอบบาน แตไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวาครึ่งหนึ่งมองวา
อนาคตวาควรมีการจัดการดานพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน สวนปริมาณการใช
ไฟฟาในครัวเรือนพบมากท่ีสุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-22.00 น. สวนวันจันทร-
ศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น.

1.2 ดานพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา สวนใหญยัง
ขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาท่ีติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน
ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา และมีการ
เปดอุปกรณเม่ือคราวจําเปนไมเปดท้ิงไว มีเพียงรอยละ 18.2 เทานั้นท่ีทําเปนประจํา
( X =2.29, SD=.756)

1.3 ดานความรูในการใชพลังงานไฟฟา พบวา สวนใหญมากกวารอยละ
80 มีความรูในการใชพลังงานไฟฟา แตก็มีไมนอยท่ียังไมเขาใจในการใช ไดแก การเลือกใช
โทรทัศน การใชหลอดไฟ การรีดผา และการใชตู เย็น ซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชประจําใน
ชีวิตประจําวัน โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 72.5 ( X =4.21,
S.D.=1.899)

1.4 ดานเจตคติในการใชพลังงานไฟฟา พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.1 ( X =2.27, S.D.=478) โดยมีเจตคติท่ีอยูใน
ระดับต่ํา ไดแก การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไม
มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา

2. การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย

2.1 สถานการณพลังงานของชุมชน
จากการสอบถามกลุมตัวอยางเรื่องของสถานการณพลังงานของชุมชน

ตั้งแตอดีต ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลักและไดจากหนวยงานของการไฟฟาภูมิภาค ท่ีทํา
ใหเกิดแสงสวางและทําใหอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ทํางานเพ่ือรองรับความตองการใน
ชีวิตประจําวัน มีเพียงสวนนอยท่ีมีการใชถานหิน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุกครัวเรือน
เพราะเปนพลังงานท่ีใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยังมี
พลังงานท่ีไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
การเกษตร เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา เม่ือสอบถามถึงสถานการณการใชพลังงานของ
ครัวเรือน กลุมตัวอยางใหขอมูลวา มีแนวโนมการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพราะแตละบานมี
เครื่องใชไฟฟามากข้ึน และอุปกรณบางชนิดเปนอุปกรณไฟฟาท่ีจําเปนตองใชทุกวัน เชน
หลอดไฟ หมอหุงขาว สวนท่ีใชเปนบางชวงเวลา ไดแก เตารีด เครื่องซักผา กาตมน้ํา และ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

120

ยังใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา เม่ือประชาชนมีโทรศัพทมือถือเพ่ิมข้ึน มีคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตอพวงเพ่ิมข้ึน ก็จะมีการชารตแบตเตอรี่บอยข้ึนนั่นหมายถึงการใชกระแสไฟฟา
จะตองเพ่ิมข้ึนตามไปดวย

2.2 การใชพลังงานทางเลือก หรืออุปกรณประหยัดพลังงาน กลุมตัวอยาง
ใหขอมูลวาในปจจุบันมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนเม่ือมีอุปกรณท่ีมีเครื่องหมายรับรองการประหยัด
พลังงานหรือเบอรหา ไมวาจะเปนหลอดไฟท่ีหันมาใชแบบหลอดผอมมากข้ึน เตารีด หมอ
หุงขาว โทรทัศน เครื่องปรับอากาศก็ตองเปนแบบประหยัดไฟเบอรหาทุกอยาง โดยให
ความเห็นวาจะชวยประหยัดไฟฟาไดมากข้ึน เพราะมีโฆษณาเชนนั้น

ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธสวนใหญจะเปนบริษัทผูขายอุปกรณ
หรือเครื่องใชไฟฟาประเภทนั้นจะโฆษณาประชาสัมพันธเอง สวนหนวยงานภาครัฐมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธนอยมากท่ีจะแจงใหประชาชนหันมาใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
การท่ีมีบริษัทตาง ๆ ใหความสําคัญกับสินคาท่ีประหยัดพลังงานก็ตองการใหผูซื้อหรือ
ประชาชนเชื่อในคุณภาพของสินคาท่ีผลิตวา มีคุณภาพดีและประหยัดพลังงาน

2.3 ความพอเพียงของพลังงานไฟฟาตอการใชพบวา ในปจจุบันไมวา
ประชาชนจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามอุปกรณเครื่องมือตางๆ ก็หนีการนําพลังงานไฟฟา
เขาไปเก่ียวของไมพนและนับวันจะเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว บางครั้งบางพ้ืนท่ีทําใหเกิด
กระแสไฟฟาตกบอยครั้งโดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมีบางคนแสดงความวิตก
กังวลวาหากเราใชพลังงานไฟฟากันอยางมากมาย ตามความสะดวกสบายของอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอยูอยางในปจจุบัน ในอนาคตจะมีพลังงานไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน
หรือไม และท่ีสําคัญจํานวนประชากรก็เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน

2.4 การจัดการพลังงานของชุมชน ท่ีประกอบดวยการจัดทําแผนพลังงาน
ชุมชน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารการจัด
การพลังงานภายในชุมชน พบวาชุมชนยังไมมีการดําเนินการแตอยางใด ท้ังการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการจัดทําแผนพลังงานของชุมชน การจัดทํารายรับรายจาย
โดยเฉพาะในระดับครอบครัวซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมใหระดับครัวเรือนมาทําการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย รวมท้ังการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาท่ีใชงานไดดีท่ีชํารุด
หรืออุปกรณท่ีมีจํานวนมากเกินไปเปนตน

ในดานการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมการรณรงคการใช
พลังงานไฟฟาอยางประหยัด พบวาชุมชนมีการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟารวมท้ังการ
ประหยัดพลังงานอ่ืนๆ รวมดวย เชน การประหยัดน้ํา การประหยัดน้ํามัน ในสวนของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาชุมชนมีสวนในการรณรงคการปดเครื่องใชไฟฟาท่ีไดใชแลว การใช
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เครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว การใช
เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับขนาดของหอง การใชแรงงานคนแทนเครื่องใชไฟฟา เชน
เครื่องซักผาก็ใชการซักดวยมือแทน

สวนการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการชุมชนดานการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ยังพบไดนอยมากท่ีจะเกิดจากการกําหนดเปนมาตรการหรือนโยบายในระดับชุมชน
แตท่ีดําเนินการอยูสวนมากเปนการดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐท่ีรณรงคให
ประชาชนดําเนินการ ท้ังนี้รวมถึงหนวยงานตางๆ ของรัฐท่ีดําเนินการเพ่ือลดคาใชจายของ
หนวยงาน เชน การปด เปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา หรือการปด เปด หลอดไฟฟาเปน
จุดๆ หรือปดในสวนท่ีไมไดใชงาน

ในดานปญหาการใชพลังงานไฟฟาของชุมชน พบวาปจจุบันยังไมพบ
ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา ยังมีใชไดอยางเพียงพอโดยมีแหลงพลังงานจากการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพียงแหลงเดียว ยังไมมีชุมชนใดท่ีผลิตพลังงานข้ึนมา
ใชเอง หรือหาพลังงานอ่ืนๆ มาทดแทนได

ในสวนของการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟาสวน
ภูมิภาค) และองคการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ในพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมเขามาดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีนอยมากโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการประหยัดพลังงานของครัวเรือนและ
ชุมชน จะมีเพียงกิจกรรมการแกไขปญหาการขัดของของการจายไฟฟา มิเตอรไฟฟา หรือ
การมีปญหาไฟฟาดับเทานั้น ซึ่งเม่ือเกิดปญหาโดยเฉพาะปญหาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
เชน ไฟฟาทาง เครื่องปมน้ํา สวนใหญแจงหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./
เทศบาล) สวนการแจงใหหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาดําเนินการจะเปนการเกิด
ปญหากับระบบการจายไฟฟา หรือหมอมิเตอรไฟฟา ปญหาไฟฟาขัดของ ไฟดับ เปนตน
หรือหากมีปญหาของเครื่องใชอุปกรณไฟฟาไมมากนักจะดําเนินการแกไขเองหรือจางชาง
ไฟฟามาแกไข

2.5 การจัดการพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ในปจจุบันการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในชุมชนในระดับภาคครัวเรือน ยังมีการจัดการเฉพาะในครัวเรือนเทานั้น สําหรับภาค
ชุมชนมีการจัดการท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาแบบชั่วคราวและอัตราคากระแสไฟฟาแตกตางจากแบบท่ีพักอาศัย หรือการ
แจกจายกระแสไฟฟาในแตละอาชีพอยางท่ัวถึงเพ่ือใหเกิดอาชีพ และผลผลิตออกสูระบบ
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

2.6 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการพลังงานไฟฟาภายใน
ชุมชน พบวา ประชาชนสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมกับหนวยงานในระดับชุมชน (อปท.)



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

122

อยูมาก เนื่องจากในสวนของชุมชนยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานไฟฟาในชุมชน
หรือการจัดทําแผนพลังงานชุมชน ทําใหการเปดโอกาสท่ีจะทําใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชนมีนอยเกินไป ท้ังการหาสาเหตุของปญหา การรวม
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล ซึ่งเปนข้ันตอนหลักๆ ของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสวนใหญของการมีสวนรวมคือการแสดงความคิดเห็น
แบบไมเปนทางการเทานั้น

2.7 แนวทางการเพ่ิมระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงาน
ไฟฟา กลุมตัวอยางใหขอมูลวาการมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน อาจทําไดหลาย
รูปแบบ ไดแก

1) การลดการใชพลังงานหรือการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย
2) องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยาง

จริงจัง ควรมีคณะกรรมการระดับชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรู
ประชาชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

3) ลดการใชพลังงานไฟฟาในภาครัฐโดยเฉพาะการเปดกระแสไฟฟา
สาธารณะในชวงท่ีจําเปนและปดหลังเท่ียงคืน และใหพิจารณาเฉพาะในจุดท่ีจําเปนเทานั้น
เชน ทางแยกทางรวม จุดท่ีมีบานเรือนหรือชุมชน

2.8 ความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงานไฟฟา
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มีการใหขอมูลวาการมีสวนรวมถือเปนเรื่องสําคัญมากตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพราะการใชพลังงานไฟฟาจะเริ่มจากภาคครัวเรือนกอน
เสมอ และมีมากกวาในภาคชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการมีสวนรวม
ท่ีมาจากภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือนจะทําใหการประหยัดพลังงานไฟฟามีความสําเร็จ
สูง ท้ังนี้จากการมีสวนรวมจะตองเปนไปดวยระบบของชุมชนอยางแทจริงคือ การเปด
โอกาสท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน การใหขอมูล
อยางเปดเผยตรงไปตรงมา การกําหนดมาตรการ นโยบาย แนวทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาจะตองคิดจากการคิดรวมกันของภาครัฐและภาคประชาชนอยางแทจริง

2.9 ปจจัยของความสําเร็จในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชน
1) การวางระบบการดําเนินงานใหเหมาะสม
2) การรวมมือของทุกฝายในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือน
3) การวางแผนปฏิบัติการ
4) การปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
5) การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน
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6) ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาเปนประจํา

3. ตัวแบบการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาพท่ี 1 ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทย

ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาครัฐ
1. การกําหนดนโยบาย/
มาตรการดานพลังงาน
ไฟฟา
2. การจัดหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงาน
ทดแทน
4. การติดตามประเมินผล
5. ทบทวนนโยบาย/
มาตรการดา้นพลงังาน

ภาคชุมชน
1. การกําหนดแนว
ทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงาน
ทดแทน
2. การจัดการหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานพลังงาน
ไฟฟาและการใชพลังงาน
ทดแทน

ภาคครัวเรือน
1. ดําเนินการประหยัด
พลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน
2. การเลือกใชอุปกรณที่
ประหยัดพลังงานไฟฟา
3. การตรวจสอบอุปกรณ
4. การบํารุงรักษาอุปกรณ
5. การปรับเปล่ียน
อุปกรณ

กระบวนการมีสวนรวม
1. การวางแผนพลังงาน
ชุมชน
2. การใหความรู การ
ส่ือสาร และ
ประชาสัมพันธ
3. ดําเนินการตามแผน
4. การติดตาม
ประเมินผล

อปท.

ผูนําชุมชน

พลังงาน
จังหวัด

กฟฝ.
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ

ระหวาง 25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ ครึ่งหนึ่งมี
รายไดอยูระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง
1000-2000 บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอยกวา
6 ชนิด 2 ใน 3 ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญมากตอปริมาณการใชกระแสไฟฟาใครัวเรือน เพราะ
เปนบุคคลท่ีมีกําลังซื้อไดมาก อาจจะตองใหความสนใจในคนกลุมนี้ สวนการศึกษาของวีระ
ธีระวงศสกุล  (2540) พบวา ระดับการศึกษาสูงจะมีพ้ืนฐานความสนใจเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟามากกวาประชากรท่ีมีการศึกษาต่ํา และรายไมไดเปนตัวบงชี้ถึง
ความรูและการประหยัดพลังงานไฟฟา ในขณะท่ีบริเวณบานเรือนมีการปลูกตนไมไวรอบ
บานนั้นอาจเปนครอบครัวใหญ ซึ่งสะทอนขอมูลท่ีไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวา
ครึ่งหนึ่งมองวาอนาคตวาควรมีการจัดการดานพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
ในขณะท่ีมีปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนพบมากท่ีสุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-
22.00 น. สวนวันจันทร-ศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น. ซึ่งเปนเวลาพักผอน ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลขางตนวาเปนกลุมของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหะกิจ หรือ
คนทํางานในระบบรับเงินเดือนท่ีจะตองหยุดในวันเสารและอาทิตย

2. ในดานพฤติกรรม ความรู และเจตคติในการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา
สวนใหญยังขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาท่ีติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการ
ประหยัดพลังงาน ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน การทําความสะอาด
อุปกรณไฟฟา ในขณะท่ีสวนใหญมีความรู ซึ่งมากกวารอยละ 80 มีความรูในการใชพลังงาน
ไฟฟา แตในดานเจตคติกลับพบวามีเจตคติท่ีอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะ การประหยัด
พลังงานไฟฟายังคิดวาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไมมีความจําเปนเรงดวน
ท่ีตองดําเนินการ ในระดับครัวเรือนและไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของศิริชัย ศรีเหนี่ยง (2542) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีมีสวนกระตุนใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาคือความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา ความเชื่อในเรื่อง
ประหยัดพลังงานไฟฟา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาใน
ครัวเรือน

3. ดานการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน พบวา
ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก มีเพียงสวนนอยท่ีมีการใชถาน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุก
ครัวเรือนเพราะเปนพลังงานท่ีใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยัง
มีพลังงานท่ีไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
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การเกษตร ขอสังเกตคือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนมีปริมาณมากข้ึน เพราะ
แตละบานมีเครื่องใชไฟฟามากข้ึน และจําเปนตองใชทุกวัน ท่ีสําคัญขาดการใชพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งพิพัฒน  นันทนาธรณ  และคนอ่ืนๆ (2550) ไดแนะนําวา ชุมชนจะตองมี
รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟาท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน การจัดหารวมถึงการจัดแบง
พ้ืนท่ี (Zoning) เพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
และการจัดการพลังงานชุมชนดวยพลังงานหมุนเวียน และการใหความรูความเขาใจกับคน
ในชุมชน  เพ่ือใหการจัดการพลังงานชุมชนสามารถเกิดข้ึนไดจริงและมีความยั่งยืน และไมมี
หนวยงานทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกิจกรรม นโยบาย การจัดทําแผน
พลังงานชุมชน รวมท้ังการรณรงคการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของอภิชาต สุทธิหาระ (2550) ท่ีกลาววา การกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนจากกระแสของแรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายในประเทศก็
คือ สภาวะของราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนในตลาดโลก และจากปจจัยภายในจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ทําใหกลุมตัวอยางเสนอมาตรการการจัดการพลังงานใน
ชุมชน ท่ีสําคัญไดแก การใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิสาขา
ภูจินดา (2552)  ท่ีไดเสนอใหใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานใน
ระดับชุมชน โดยภาครัฐเองตองมีการสนับสนุนนโยบายและแผนการจัดการพลังงานชุมชน
รวมท้ังการสนับสนุนการผลิตพลังงานใชเองในระดับชุมชน ควรมีคณะกรรมการระดับ
ชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรูประชาชน การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการเปดกระแสไฟฟาสาธารณะในชวงท่ีจําเปนและปดหลัง
เท่ียงคืน และท่ีสําคัญจะตองเริ่มจากภาคครัวเรือนกอนเสมอ ซึ่งกระทรวงพลังงาน (2551)
ไดเสนอวาการจัดการพลังงานตองสอดคลองกับวิถีชุมชน การเลือกใชเทคโนโลยีตอง
สอดคลองกับศักยภาพของคนในชุมชนเม่ือมีการชํารุดของอุปกรณ ชุมชนไมสามารถแกไข
ปรับปรุงได การจัดการพลังงานยังขาดการแกปญหาท่ีเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของชุมชน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ภาครัฐและภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางระบบการดําเนินงาน

ดานการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวใหเหมาะสม และตอเนื่อง
2. ดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนในการดําเนินการ

ตามมาตรการท่ีชุมชนหรือทองถ่ินกําหนด
3. การวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองเกิดจากการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในชุมชน
4. การปฏิบัติการการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวจะตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลรวมกันอยางจริงจัง
5. การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

และเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองกํากับดูแล มีมาตรการ สงเสริมให

ความรู การอบรมจากสถาบันท่ีมีความรูเรื่องพลังงานไฟฟาจากภายนอก ใหครอบคลุมทุก
ภาคสวน ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

7. ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
เปนประจํา ถือเปนภารกิจของครัวเรือนท่ีจะตองใหความใสใจ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยในการใชพลังงานแสงอาทิตยผานแผงโซลารเซลลมาใชในการให

แสงสวางในครัวเรือน
2. การศึกษาวิจัยในประเด็นการใชพลังงานจากชีวมวลท่ีเกิดจากการขับถายของ

สมาชิกในครัวเรือน โดยการนําพลังงานมาใชในการหุงตมแทนการใชพลังงานไฟฟา
3. การศึกษาทดลองจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพ่ือเปนการสํารวจสภาพ

ปญหาการใชพลังงานของครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือลดใชพลังงานของชุมชน
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การพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC CONCEPTS AND CRITICAL
THINKING SKILL USING INQUIRY BASED APPROACH

FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS

วันเพ็ญ บูรณสุข สุธี พรรณหาญ และศักดิ์ สุวรรณฉาย
Wanpen Buranasuk, Suthi Phanhan and Sak Suwonnachaiy

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
เรื่อง สารและสมบัติของสาร เปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555
ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องมือท่ีใชใน
การทดลองปฏิบัติคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 10 แผน 2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย  แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูลใชการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑ
และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย
ใช t-test
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ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.33 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม และทักษะการ
วิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare scientific concepts

entitled “Substances and its Property” of Mathayomsuksa I students by
using  inquiry based  approach with the  school,s passing criterion of 65% of
the full marks, and 2) to compare the students, critical thinking skill between
the beginning and the end of the study. The target group consisted of 30
Mathayomsuksa I students at Watmaipromsuwan School in Kabinburee
District, Prachinburee Province, under the Office of Prachinburee Educational
Service Area 2, during the second semester of the 2013 academic year. The
research tools were 1) Lesson Plan Inquiry Based Approach 2) Forms of
Scientific Concepts Test 3) Forms of Critical Thinking Skill Test.

The results of the research indicated that::
The students, scientific concepts at post-instruction were at the

average 73.33% of the full marks and got higher than the criterion of 65% of
the  full marks  and the students critical thinking skill at post-instruction was
significantly higher than  their pre-instruction  at the .05 level of significance.

คําสําคัญ
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร  แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐานทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ความสําคัญของปญหา
จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ปกการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑรอยละ 65 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และไมผานเกณฑรอยละ
65 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 44.33 (งานทะเบียน โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ,
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2554) และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดใหม
พรหมสุวรรณ พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พบวา
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดไตรตรองอยูในระดับ พอใช (โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ, 2553) จากขอมูล
ขางตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในเกณฑท่ีต่ํากวา
มาตรฐานท่ีโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไว  และเม่ือดูจากชวงคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2554 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาสาระท่ี 3 เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา
กวาเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องจากมโนทัศน เปนองคประกอบหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนามโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงกวาหรือเทากับเกณฑทาง
สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไวโดยเริ่มพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งนักเรียนจะตองมีการสรางองคความรูดวยตนเองโดยผาน
กระบวนการคิดและเชื่อมโยงเนื้อหาแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับ
ตนเอง และนักเรียนสามารถนําเอาองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณไตรตรองปญหาจนสามารถแกปญหานั้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวา
หนาท่ีของครูท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดควบคูไปกับความรูดานเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานเขาใจในเรื่องท่ีเรียนและเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
แกปญหาดวยตัวนักเรียนเองและนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
(สุวิทย มูลคํา, 2547) การเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) เปน
การจัดการเรียนรูตามแนวการสรางสรรคความรู โดยใหผูเรียนคนหาความรูไดดวยตนเอง
หรือสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (พิมพันธ เดชะ
คุปต, 2544) ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดการคิด และลงมือสืบแสวงหา
ความรู เพ่ือนํามาหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยท่ีผูสอนชวยอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูดานตาง ๆ วิธีการจัดการเรียนแบบสรางความรู (Constructivism) ท่ีชวย
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ ในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบคนการอภิปราย การอธิบาย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
การเปรียบเทียบ เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547) และ
สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา คือการทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดเพ่ือท่ีจะชวยให
บุคคลมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งการพัฒนานักเรียนใหรูจักคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตองพัฒนากระบวนการเรียน การสอนโดย
มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณี และ
คนอ่ืน ๆ, 2544) ในการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดนั้น การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เปนความคิดประเภทหนึ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคาในตนเองอยางมาก สมควรท่ี
จะพัฒนาใหเกิดข้ึนกับทุกคน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) การคิดอยางมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธกับการแกปญหา (Problem Solving) และการแกปญหาสวนใหญตองใชการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนการคิดท่ีมีเหตุผลโดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานเชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจวาสิ่งใด
ถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก สิ่งใดควรทํา จะชวยใหผูเรียนสามารถคนควาหา
ความรู และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีครูควรปลูกฝงให
นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใชในการ
แกปญหาตอไป

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูของ ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณ สิงหามาตร (2552)
พวงเพชร เกตุวีระพงศ (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553) พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีการคิด
วิจารณญาณผานเกณฑท่ีตั้งไว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว และจันทรจิรา  ภมรศิลปะธรรม (2551) อาทิตยา จิตรเอ้ือเฟอ (2551)
พบวากอนเรียน นักเรียนมีมโนทัศนในเรื่องท่ีเรียนถูกตองบางสวน แนวคิดคลาดเคลื่อน
บางสวนและแสดงมโนทัศนทางเลือก หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเสาะหาความรูแลวนักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนในเรื่องท่ีเรียน
ถูกตองเพ่ิมข้ึน จากความสําคัญของมโนทัศนทางวิทยาศาสตรการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีกลาวขางตน และสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานท่ีมีตอมโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย

ใชวิธี การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีคะแนนท่ีไดจากการวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑเปาหมายรอยละ 65 ของคะแนนเต็มและทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับ
เกณฑรอยละ 65ของคะแนนเต็ม

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
พัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตร และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนขยายโอกาสในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จํานวน 30 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 600 คน

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อ. กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เขตคุณภาพการศึกษา 5 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ท่ีไดจากการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ ข้ันท่ี 1 สุมเขตคุณภาพการศึกษามา 1 เขต
คุณภาพ ข้ันท่ี 2 สุมโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขยายโอกาสในเขตคุณภาพนั้นมา 1 โรงเรียน
ข้ันท่ี 3 สุมหองเรียนจากโรงเรียนท่ีสุมไดในข้ันท่ี 2 มา 1 หองเปนกลุมตัวอยางไดนักเรียน
จํานวน 30 คน

2. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-
Experimental Design) มีรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
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2.1 การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โดยวัดจากคะแนนการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม ใชรูปแบบท่ีมีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลองอยางเดียว (One Group
Posttest Design)

2.2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ใชรูปแบบกลุมท่ีมีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการ
ตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีคาความเชื่อม่ัน คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูใน
ระดับมาตรฐาน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เปนฐานจํานวน 10 แผน ใชเวลาสอนท้ังหมด 21 ชั่วโมง
4.3 กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูเปนฐาน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.4 เม่ือสิ้นสุดการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เปนฐานท้ัง 10 แผน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบทดสอบวัด
มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทดสอบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

4.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
เพ่ือพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
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5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติ

ของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชในการทดสอบหลังเรียนครั้งเดียว กับเกณฑ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําไปคํานวณจากสูตร t-test One Sample นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for
Dependent Samplesวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง

สารและสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว

2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
การพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว 2 ขอดังนี้

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่องสาร และสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญในการคนหาความรู โดยผูเรียนมีบทบาทเปนผูปฏิบัติ วางแผนและ
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ออกแบบวิธีในการแสวงหาความรู เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยตนเอง โดยเริ่มจาก
ข้ันสรางความสนใจ ผูสอนจะกระตุนยั่วยุใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็นโดยการใช
คําถาม การสาธิต การสรางสถานการณ ในการสรางความสนใจเพ่ือใหผู เรียนเกิด
กระบวนการคิดในการกําหนดประเด็นปญหาในครั้งนั้นเพ่ือเชื่อมโยงไปสูข้ันสํารวจ และ
คนหาโดยผูเรียนชวยกันระดมสมองภายในกลุมถึงประเด็นปญหาและรวมกันวางแผน
ออกแบบปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสู
ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป โดยการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห นําเสนอ และรวมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไดซึ่งกันและกัน แลวรวมกันหาขอสรุปท่ีไดจากการทดลอง
กิจกรรมในครั้งนั้น ในข้ันขยายความรูผูเรียนสามารถนําความรู ท่ีไดมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและในข้ันประเมินผล เปนข้ันท่ีผูเรียนจะนําองคความรูท่ีผูเรียนไดรับมา
สรางเปนองคความรูใหมดวยตนเอง เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด
ซึ่งเปนไปตาม แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม โดยเนนเก่ียวกับลักษณะของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ท่ีผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning are Active) เปน
กระบวนการ ท่ีผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณท่ีมีมากอนหรือความรูเดิมของ
ผูเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดท่ีหลากหลายเปนสิ่งท่ีมีคาและจําเปน
(Multiple Perspective are Valued & Necessary) ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของ
ตนเอง แนวคิดนี้จําเปนตองประกอบดวยแนวคิดท่ีหลากหลายและ กวางขวาง อาจมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ โดยท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพ่ือน นักเขียน และหนังสือ เปน
ตน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมสงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและ สังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดท่ีบูรณาการข้ึนมาใหม ซึ่งพบวา ผูเรียนเม่ือนักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2552)
อาทิตยา  จิตรเอ้ือเฟอ (2551) เสฐียรพงษ  ศิวินา (2552) สําอาง สีหาพงษ (2552) และ
ตรีคูณ โพธิ์หลา (2553) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐานแลวผูเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยสูงข้ึน

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เรื่องสารและสมบัติของสารกอนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากผลการวิจัยจะเห็นวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจะแทรกอยูในข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมท้ัง 5ข้ันดังนี้

ข้ันท่ี 1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน หรือเรื่องท่ี
นาสนใจ โดยสรางสถานการณปญหา การตั้งคําถาม การสาธิต หรือเปนการเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมท่ีเพ่ิงเรียนผานมา เปนการกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นท่ีจะ
ศึกษา ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการระบุ
ประเด็นปญหา ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญท่ีเปนจุดเริ่มตนของทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพราะเปนกระบวนการท่ีทําใหนักเรียนตระหนักวาปญหาหรือความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนคืออะไร เปนการกระตุนใหนักเรียนเริ่มตนคิด

ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เปนการทําความเขาใจประเด็น
ปญหาท่ีกําหนด วางแผนแนวทางในการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดแนวทางท่ี
เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง
ศึกษาจากใบความรู หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเพียงพอ นักเรียนไดฝก
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การบันทึกผลการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมทดลองและ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2
ดาน ไดแก ดานการตั้งสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล

ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันท่ี 2
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นําเสนอเปนตารางแผนผัง
มโนมติ การบรรยายสรุป ซึ่งเม่ือนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอสรุปของกลุมเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนในหองเรียนรวมกันพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล
และความแตกตางของขอมูลในแตละกลุม หลังจากนั้นใหนักเรียนศึกษาใบความรูและ
รวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปของการศึกษาเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ในข้ันนี้นักเรียนจะ
ไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3 ดาน ไดแก การพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ดานการระบุลักษณะของขอมูล และดานการลงขอสรุป

ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีไดจากการสรุป
บทเรียนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม หรือนําขอสรุปท่ีไดไปใช
อธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้ผูวิจัยไดกระตุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดโดยการตั้ง
คําถาม ซึ่ ง ใน ข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณท้ัง
6 ดาน ดังท่ีไดกลาวมาในข้ันท่ี 1-3
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ข้ันท่ี 5 ข้ันประ เ มินผล ( Evaluation)  เป นการประเ มินการ เรี ยนรู ด ว ย
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการ
ใหโอกาสท่ีหลากหลายแกผูเรียนในการแสดงออกถึงความรูท่ีมีอยู การประเมินสามารถ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลาไมจําเปนตองอยูตอนทายของบทเรียน ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการประเมินผล

จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐาน ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู เปนการฝกทักษะการคิดใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชคําถามใน
การกระตุนซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีกลาววา ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิด
คําถาม เกิดการคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือ
ขอสรุปดวยตนเองและยังทําใหผูเรียนไดพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริงท่ีมีอยูแลว เพ่ือ
กําหนดสมมติฐานท่ีเปนไปได และทําการตรวจสอบ วิเคราะห แปลผล สรุปผลพิจารณา
ความสอดคลอง ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตองขององค
ความรูและกระบวนการท่ีไดโดยวิเคราะหแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน และกัน สอดคลองกับ
สุวิทย มูลคํา (2547) ท่ีกลาววา การคิดท่ีมีเหตุผล โดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2553) ท่ีกลาววา
กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เก่ียวกับสถานการณท่ีเปนปญหาคลุมเครือ มีความ
ขัดแยง เพ่ือตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ สิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา โดยใชความรู
ความคิดจากประสบการณของตนจากขอมูลท่ีรอบดาน ท้ังขอมูลเชิงวิชาการ ขอมูล
ทางดานสิ่งแวดลอมและขอมูลสวนตัวของผูคิด ดังนั้นอาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สถิตไพบูลย (2550)
ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณพร สิงหามาตร (2552) พวงเพชร เกตุวีระ
พงศ (2552) จีรนันท วงศกอม (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน

ฐานจะประสบผลสําเร็จและผูเรียนมีความรูคงทนไดข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไดแก
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ผูเรียน ครูผูสอน บรรยากาศในชั้นเรียน ระยะเวลา การฝกซ้ํา ๆ และแหลงเรียนรู ท่ี
เหมาะสมท่ีผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเพ่ือตอบขอสงสัยไดหลากหลาย

2. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐาน เปนการฝกทักษะการคิด การแสวงหาความรู จึงควรนําไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา โดยครูผูสอนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ประเด็นปญหาใหเหมาะสม
กับเนื้อหา เวลา ผูเรียนรวมท้ังความยากงายของประเด็นปญหาท่ีจะนํามาสอน

3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมุงเนนการปลูกฝง
ใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู เปนฐานไปทําการวิจัยเ พ่ือพัฒนามโนทัศนและทักษะในการคิดอยาง อ่ืน
นอกเหนือจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน คิดแกปญหา คิดสรางสรรค คิดสังเคราะห
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสูงข้ึน

2. ควรมีการทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา เพ่ือเปนการ
ฝกทักษะการคิดจากการใชคําถามเปนตัวกระตุนใหกับผูเรียน โดยผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดลอมของ
ผูเรียนในแตละระดับชั้นและทองถ่ิน
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES ON SOUND AND HEARING
FOR LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROCESS SKILLS DEVELOPMENT

OF PRATHOMSUKSA FIVE STUDENTS

สิรลิักษณ มหิทธยาภรณ ศักดิ์ สวุรรณฉาย และ สุธี พรรณหาญ
Sirilak Mahitthayaphon, Sak Suwonnachaiy and Suthi Phanhan

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ

การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ
65 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา
2555 ท่ีไดมาจาการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
สุม ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนท้ังหมด 6 โรงเรียน เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จํานวน 19 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และone sample t-test
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ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88
ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to develop the efficiency of

Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as
the 80/80  criterion, 2) to compare the learning achievement of students
who had studied with the Activity Packages on Sound and Hearing for
Prathomsuksa Five students as the criterion of 65 percent, and 3) to
compare the Science Process Skills of students who had used the Activity
Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as the 65
percent criterion. The sample group consisted of 19 Prathomsuksa Five
students from Ban khok San School in Kabinburi Education Area 3,
Prachinburi province, in the second semester of the 2012 academic year.
This sample group was selected by cluster random sampling, with one
school chosen from six schools in Kabinburi Education Area 3. The research
instruments consisted of 1) Activity Packages on Sound and Hearing, 2) an
achievement test 3) The Science Process Skills test. The statistical analysis
included mean, standard deviation and one sample t-test

The results of the research indicated the following:
1. The Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five

Students were efficient at the criterion 81.13/80.22
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2. The learning achievement of students who had studied with the
Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent
criterion, with an average of 70.88 percent, at the significance of .05.

3. The science process skills of students who had studied with the
Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent
criterion, with an average of 73.68 percent, at the significance of .05.

คําสําคัญ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ความสําคัญของปญหา
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2554 พบวา โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร
บุรี 3 ซึ่งประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดโคกอุดม โรงเรียนวัดโคกข้ีเหล็ก
โรงเรียนบานคลองอุดม โรงเรียนบานทด โรงเรียนบานโคกสั้น และโรงเรียนบานโคกลาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับ
คุณภาพต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.42 เม่ือพิจารณาแตละเรื่อง พบวา เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําเปนอันดับสองคือ รอยละ 35.64 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2554) ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาในเรื่องนี้ จึงได
สรางแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหสาเหตุเบื้องตนเก่ียวกับปญหาทางการเรียน เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะห พบวา เปนเรื่องท่ีมีเนื้อหา
ซับซอน มีลักษณะเปนนามธรรมยากตอการเขาใจ รูปแบบการสอนไมนาสนใจ สงผลทําให
นักเรียนไมอยากเรียน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหมาศึกษาหาแนวทางการแกปญหาในเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งพบวา แนวทางในการแกปญหามีหลายแนวทาง เชน การสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป การสอนโดยใชชุดฝกการสอน การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แตแนวทางท่ีผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
กับการแกปญหาเรื่องนี้มากท่ีสุดคือ การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เพราะมีแนวคิดท่ี
สําคัญในการสราง เชน คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของนักเรียนหลาย ๆ ดาน เปลี่ยนการสอนจากเดิมท่ียึดครูเปนแหลงความรู
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มาเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ใชสื่อการสอนหลายอยางมาชวยการ
สอนใหเหมาะสม และใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียน การเรียนรู
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดย
ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู  เชน นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
นักเรียนรูผลการกระทําการสรุปเปนกฎเกณฑ การฝกฝนใหนักเรียนรูบทบาทของตน ฝกให
คิด ฝกใหกลาแสดงออก ซึ่งเปนการพัฒนาดานอารมณ สังคมและสติปญญา ของนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดดียิ่งข้ึน (นพพร ไทยเจริญ, 2549 อางถึงใน
ชัยยงค พรหมวงศ, 2535) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังนํากระบวนการสืบเสาะหาความรูมาใชในการ
จัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเองตามหลัก
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกลาวไววา เปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตอง
สืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของ
นักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเม่ือมี
สถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยให
ผูสอนและนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ี
งานวิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง หนวยของ
ชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับปาริชาติ คงศรี
(2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลวิจัยพบวา หลังการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และสอดคลองกับอุไรวรรณ ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปนการเตรียมความพรอมในดานความรูทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ

การไดยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ผาน
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของ คะแนนเต็ม

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
5 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัด

ปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น
93 คน ซึ่งแตละโรงเรียน
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มีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพ

กบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียน 19 คน
ท่ีไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม
ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนท้ังหมด 6 โรงเรียน

2. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Design)
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One Group
Posttest Design)

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียง
กับการไดยิน จํานวน 5 ชุด

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีคาความ
เชื่อม่ัน คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูในระดับมาตรฐาน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยาง ชี้แจงข้ันตอนการเรียนโดยใชชุด

กิจกรรมการเรียนรู
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 5 ชุด ใชเวลา

สอนท้ังหมด 19 ชั่วโมง
4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 5 ชุด ผูวิจัยทํา

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติเพ่ือพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการ

ไดยินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยคํานวณจากสูตร E1/E2
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5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรม การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับ
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณจากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณ จากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88 ของ
คะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูไดผานการสรางอยางมีข้ันตอน โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาเอกสาร ตํารา
ทฤษฎี งานวิจัย คูมือครู แบบเรียน เอกสารหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาท่ีใชในแตละชุดกิจกรรม
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การเรียนรูจึงนํามาสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคล ความตองการ ความถนัดของนักเรียน ใชวิธีการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใช
ในการเรียนการสอน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ใชสื่อการ
สอนหลากหลาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรูของ ชัยยงค พรหมวงศ (2535 อางถึงในนพพร ไทยเจริญ, 2549) นําชุดกิจกรรม
การเรียนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปพัฒนาคุณภาพกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจนได
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว สามารถใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
ท่ีเปนกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สอดคลองกับ พวงพิศ ศิริพรหม (2551) ไดพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชวิธี การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการเขียนผังมโนมติ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.70/84.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับพลภัทร พองโนนสูง (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเสียง
กับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เฉลี่ยรอยละ 70.88 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวา หลังจากท่ีเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนเชื่อม่ันได 95% เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนผานการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว กอนท่ีจะนํามาทดลองกับกลุมตัวอยางมีการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เชน ทดลอง สืบคน เสาะหา
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สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ และเปดโอกาสใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู โดยมุงหวังใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูดวย
ตนเอง เปนการส งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรี ยน
มีกิจกรรมการเรียนรู 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม ผูวิจัยเตรียมนักเรียนท้ังชั้นใหมี
ความเขาใจรวมกันกอนการเรียน โดยการสรางขอตกลงในการเรียนรวมกัน มีจุดประสงค
การเรียนรูเดียวกัน แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6-7 คน รวมกันตั้งชื่อกลุม
กําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ ของสมาชิกลงในบัตรรายชื่อกอนท่ีจะเริ่มทํากิจกรรม
การเรียนรู ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนจะถูกกระตุนให
เกิดความสงสัย เกิดคําถาม เกิดความอยากรูอยากเห็น โดยการทํากิจกรรมจากสื่อ วัสดุ
อุปกรณ หรือสถานการณท่ีกําหนดให ตามบัตรกิจกรรมทาทายความคิด เพ่ือใหเกิด
ประเด็นปญหาท่ีจะศึกษา ข้ันท่ี 3 ข้ันสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของปญหาดวยตนเองจากการทํากิจกรรม รวมกันวางแผนการสํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวม
ขอมูล นําขอมูลท่ีไดมารวมกันอภิปราย วิเคราะห แปลผล สรุปคําตอบ (องคความรู)
ตามประเด็นปญหา และนําเสนอองคความรูในรูปแบบตาง ๆ นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามบัตรกิจกรรม เชน กิจกรรมทดลอง กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมสืบคนจาก
แหลงการเรียนรูท้ังใน และนอกหองเรียน เกม เพลง เปนตน สําหรับข้ันนี้ บทบาทจะอยูท่ี
นักเรียนตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ผูวิจัยจะเปนเพียงผูดูแล ชวยเหลือ สราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนกระตือรือรนอยากคนหาคําตอบของปญหา ข้ันท่ี 4
ข้ันประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด โดยนักเรียน และผูวิจัยรวมกันประเมินท้ังดาน
ความรู กระบวนการ และพฤติกรรมการทํางานกลุม มีการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1
ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม โดยวิธีการตรวจผลงานตามบัตรกิจกรรม ประเมินทักษะใน
การปฏิบัติการทดลอง สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การอภิปราย การตอบคําถาม เพ่ือ
หาขอสรุปคําตอบของปญหา ระยะท่ี 2 สิ้นสุดการทํากิจกรรมท้ังหมด นักเรียนทํา
แบบทดสอบประจําชุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน เพ่ือสนอง
ความตองการ ความสามารถ พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน เชน นําทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีจุดมุงหมายของโรเบิรต กาเย (Robert Gange) มาใชในการเริ่มบทเรียนใหม
โดยผูวิจัยแจงจุดประสงคในการเรียน ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเริ่มเนื้อหาใหม
แนะแนวทางใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเองและสรุปเนื้อหา ใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติของ
ตน จากการบัตรเฉลย และจากการประเมินของผูวิจัยทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรมเสร็จใน
แตละกิจกรรม และเม่ือสิ้นสุดแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดนําแบบทดสอบประจํา
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ชุดใหนักเรียนทดสอบ และแจงผลการทดสอบทุกครั้ง นําทฤษฎีการเรียนรูโดยการกระทํา
ของจอหน ดิวอ้ี (John Dewe) ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) โดยให
นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม จะทําใหนักเรียนเกิด
ประสบการณตรง เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจนสามารถ
เปนองคความรูของนักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถ
นํามาใชไดเม่ือมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปาริชาติ คงศรี (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลวิจัย
พบวา หลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 สอดคลองกับ อุไรวรรณ
ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา
นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.68 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว แสดงวา หลังจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถสืบเสาะหาความรูเพ่ิมข้ึนเชื่อม่ันได 95% เนื่องจาก ผูวิจัยจัดกิจกรรมท่ีเนนให
นักเรียนลงมือปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางเปนระบบในการแสวงหาคําตอบหรือ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร นําความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนรายบุคคลท่ีไดจากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละชุด
กิจกรรมการเรียนรู มาตรวจสอบและแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองอยางตอเนื่องทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ในทุกชุดกิจกรรม
การเรียนรูยังมีรูปแบบการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนข้ันตอนและชัดเจน
เชน ข้ันสรางความสนใจ ตามบัตรกิจกรรม ทาทายความคิด นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต เพ่ือใหเกิดประเด็นปญหาท่ีจะศึกษา
ข้ันสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบของปญหาดวยตนเองจากการทํา
กิจกรรม นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะ
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และทักษะ
ข้ันผสมหรือบูรณาการ 1 ทักษะ ไดแก ทักษะการทดลอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนจะไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องและฝกทักษะซ้ํา ๆ ทุกชุด
กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเกิดความคลองแคลว ความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการ
ฝกตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ แอดเวิรดลี ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) (แสง
เดือน ทวีสิน, 2545) ท่ีกลาววา พฤติกรรมใด ๆ ไดทําซ้ํา ๆ ก็จะทําใหความสัมพันธระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สอดคลองกับ วิลาวัลย สิงเคา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การใชชุดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน
หลังจากใชชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 65.00
สอดคลองกับ แสงศรี  ศิลาออน (2553) ไดวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุด
กิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุดกิจกรรม การทดลอง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 82.70/79.59 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคลองกับ วิโรจน แสนคําภา (2550) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. พบวา
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ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.53/84.78 ตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 80/80 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช หลังจากเรียนจบชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 5 ชุด

ควรใหนักเรียนทํากิจกรรมตอยอดความคิดนอกเวลาเรียน เชน การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการนําสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนรู

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษา 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทย 3) ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางจาก
ผูจัดการสาขาโดยการสุมคํานึงถึงความนาจะเปน จํานวน 395 คนรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ีมีความรอบ
รูเรื่องสถาบันการเงิน จํานวน 5 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณซึ่งใชแบบสัมภาษณมี
โครงสราง และแบบเปด สถิติ ท่ีใช คือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดขอคนพบดังนี้

1. ธนาคารแหงประเทศไทย เปนองคการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย
โดยตรง และมีบทบาทสําคัญท่ีสุด โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ.2551 ออกประกาศ ตาง ๆ ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ เพ่ือใหสถาบันการเงิน
มีธรรมาภิบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายเนนในเรื่องการแกไข และปองกันปญหา
ความไมม่ันคงของสถาบันการเงิน ไดออกพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.
2541 และไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 เพ่ือรับโอน และ
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ดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน และไดเสนอใหออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพ่ือใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใชอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ และ
ผูบริหาร

2. สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทยไดดังนี้

PF  = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW
= -33.986  + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP +

.116GAC+ .151GW
3. สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินโดยเฉลี่ยในระดับ

คอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความรับผิดชอบอยูในระดับคอนขางสูง และหลักนิติธรรม
อยูในระดับสูง ยกเวนการบริหารการตลาด พบวาหลักความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ํา การบริหารการปฏิบัติงาน พบวาหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา การบริหารสภาพคลอง พบวาหลักการมีสวนรวมมีระดับธรรมา
ภิบาลอยูในระดับต่ํา การบริหารชื่อเสียงพบวาหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ําท่ีสุด

4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยเชิงบวกมีคาเทากับ .757 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α)
เทากับ .05 หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลจะทําใหกําไรของสถาบันการเงินไทย เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 75.7

ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) policy, law and

regulations of the Bank of Thailand, Ministry of Finance and the Stock
Exchange of Thailand, 2) to Creat a forecast equation of Good Governance
for the Financial Institution and Thai Financial Institution Management, 3) to
study level of Good Governance of Thai Financial Institution and to 4) study
the Relationship between the Good Governance of Thai Financial Institution
and to and Thai Financial Institution Management. By integrating the
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quantitative research and qualitative research, 395 branch managers were
selected by probability sampling for the quantitative research and 5 experts
of purposive sampling for the qualitative research. It used the questionnaire,
structured interview and open-ended question, while the statistics used
were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple
coefficient of determination, and standardized coefficients. The summary of
the research found was as follows:

1. The Bank of Thailand was the organization entrusted with
supervisory duty of the Thai Financial Institution directly and had the most
important role. It had exercised the power pursuant to the Financial
Institution Business Act 2008, to issue the various notifications for the
Financial Institution to comply with them, so the Financial Institution had
good governance. While the Ministry of Finance had the policy of
emphasizing a modification and prevention of instability within the Financial
Institution, It issued a royal degree defining the Asset Management
Corporation 1998 and the Thai Asset Management Corporation 2001, to take
the transfer and administration of non-performing loans by the Financial
Institution. It proposed to enact the Deposit Protection Institution Act 2008,
so as to protect small depositors. As for the Stock Exchange of Thailand
(SET), it had exercised its power pursuant to the Securities and Exchange Act
1992 to issue the principle on Good Governance for the listed companies. It
also prescribed accountability, qualification and prohibited characteristics of
the directors and the management.

2. The study had built the forecast equation of Good Governance for
Thai Financial Institution and Thai Financial Institution Management as
follows:

PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC + gGW
= -33.986 +.300GR +.290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+

.151GW
3. The Thai Financial Institution had the level of its Good

Governance on average at the rather high to high level. The principle of
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accountability was at rather high level and the principle of the rule of law
was at high level except the marketing management. The principle of
transparency had the low level on good governance. The operational
management was found that the principle of worthiness had the level of
good governance at the rather low level. The management of liquidity was
found that the principle of participation had the low level of good
governance. The management of reputation was found that the principle of
responsibility had the lowest level on the good governance.

4. Good Governance of the Financial Institution had relationship with
the management of the Thai Financial Institution in terms of positivity which
was equal to .757, being at high level with significance at the equals to the
level of alpha (α) .05. Or it can be explained that the management of Thai
Financial Institution can increase its profit up to 75.7 percent by adhering to
the good governance.

คําสําคัญ
ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการสถาบันการเงิน

ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันสถาบันการเงินมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในการ

เก้ือหนุน ภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร การกอสราง
สาธารณูปโภค การคาสง การคาปลีก  การสงออก การนําเขา การบริการ และการอุปโภค
บริโภค  เนื่องจากสถาบันการเงินเปนตัวกลางในการระดมเงินทุน เงินฝาก จากประชาชน
และนําไปปลอยสินเชื่อใหแกผูตองการสินเชื่อท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งอยูในทุก
ภาคเศรษฐกิจของประเทศกลาวอีกนัยหนึ่งการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเปนการรับ
ฝากเงินจากประชาชนและจายดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน แลวนําเงินนั้นไปแสวงหา
ประโยชนซึ่งสวนใหญนําไปใหกู หรือเงินใหสินเชื่อสถาบันการเงินมีรายไดจากสวนตาง
ดอกเบี้ยรับของเงินท่ีใหสินเชื่อ กับดอกเบี้ยจายของเงินท่ีรับฝาก และรายไดจาก
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในขณะท่ีเงินของผูลงทุนในสถาบันการเงินเอง (สวนของเจาของ) หรือ
ทุนจดทะเบียนท่ีนําไปลงทุนตั้งสถาบันการเงินข้ึนมามีเปนสวนนอยนิด เม่ือเทียบกับเงิน
ของประชาชนท่ีสถาบันการเงินรับฝากและเงินท่ีสถาบันการเงินใหสินเชื่อออกไป เชน
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สถาบันการเงินไทยมีเงินใหสินเชื่อท้ังสิ้นจํานวน 7,544,323.83
ลานบาท มีเงินฝากท้ังสิ้นจํานวน 7,247,468.67 ลานบาท ในขณะท่ีมีสวนของเจาของเพียง
1,057,410.64 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศ, 2555) เม่ือการดําเนินธุรกิจสถาบัน
การเงินเปนลักษณะเชนนี้ สถาบันการเงินจะดํารงอยูไดจึงข้ึนอยูกับการบริหารจัดการท่ีดี
สรางความเชื่อม่ันตอประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากจะใชหลักการบริหารพ้ืนฐานคือ
พ้ืนฐานคือ การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจหลัก (Mission) วัตถุประสงค (Objective)
เปาหมาย (Goal) ยุทธศาสตร (Strategic Planning) การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) แลว ใน
ปจจุบันยังมีการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งโดยรวมจะคํานึงถึงดานกลยุทธ
(Strategic) ดานปฏิบัติการ (Operation) ดานการเงิน (Financial) และดานกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ (Compliance) ท้ังนี้การบริหารจัดการดังกลาวตองอยู
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล จึงจะสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนไดซึ่งเปน
ปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หากประชาชนขาดความเชื่อม่ันและ
ความไววางใจในสถาบันการเงิน ประชาชนก็จะพากันไปถอนเงินฝากทําใหสถาบันการเงิน
ขาดสภาพคลอง และไมสามารถชําระหนี้ได เกิดวิกฤตดําเนินกิจการตอไปไมได และปญหา
อาจจะลุกลามบานปลายตอไปยังสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เกิดวิกฤตดวย การศึกษาธรรมาภิ
บาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ผูวิจัยมีแรงจูงใจ
เนื่องมาจากไดปฏิบัติงานอยูกับสถาบันการเงินมามากกวา 30 ปไดศึกษาและสังเกตในอดีต
ท่ีผานมาเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินอยางรุนแรงมาแลวหลายครั้ง หลายสถาบันการเงิน
บางครั้งเกิดวิกฤตเฉพาะสถาบันการเงิน บางครั้งเม่ือเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินหนึ่ง
เหตุการณไดลุกลามไปยังสถาบันการเงินอ่ืนเกิดวิกฤตดวย ซึ่งยังไมมีผูวิจัยอยางชัดเจนวา
สาเหตุท่ีทําใหสถาบันการเงินเกิดวิกฤต จนถูกทางการสั่งปดกิจการหรือถูกสั่งใหควบรวม
หรือถูกทางการเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนจนทางการเปนผูถือหุนใหญหรือตองเขาโครงการ
ชวยเหลือจากทางการดวยความจําเปนหรือบางรายตองขายกิจการใหชาวตางชาติจนบาง
สถาบันการเงินชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ นั้นอาจจะมีสาเหตุจากหลายปจจัย แตสาเหตุ
ท่ีเกิดจากปจจัยภายในของสถาบันการเงินเองปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญคือ การบริหารจัดการท่ีไม
มีธรรมาภิบาล หรือมีธรรมาภิบาลนอย ซึ่งมีวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ
นักวิชาการตาง ๆ สนับสนุนแนวคิด กลาวคือ ธนาคารจีนสยามทุน ถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ในป พ.ศ. 2456 สาเหตุมาจากมีการทุจริตในหมูผูบริหารจนทําใหธนาคารขาด
เงินทุนหมุนเวียน และในป พ.ศ. 2502 ไดเกิดกรณีธนาคารเกษตรไดปลอยเงินกูใหกับผูถือ
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หุนใหญ เปนจํานวนสูงโดยไมมีความสมารถในการชําระหนี้คืน ผูฝากเงินไมเชื่อม่ันทําให
เกิดความตระหนกพากันไปถอนเงินฝาก ทําใหธนาคารขาดสภาพคลอง ไมสามารถหาเงิน
จายคืนผูฝากได กรณีตอมาคือกรณีวิกฤตธนาคารไทยพัฒนา ในป พ.ศ. 2513 ธนาคารไทย
พัฒนาใหกูยืมแกกิจการในเครือขายเปนจํานวนสูง โดยหลักประกันไมเพียงพอ และธุรกิจใน
เครือขายนั้นไมมีความสามารถในการชําระหนี้คืนธนาคาร ธนาคารไทยพัฒนาจึงเกิดภาวะ
วิกฤตขาดสภาพคลอง ไมสามารถจายเงินใหผูถอนเงินฝากได ซึ่งไดเกิดวิกฤตอีกหลาย
สถาบันการเงินในลักษณะเชนนี้ ในป พ.ศ. 2522 บริษัทราชาเงินทุน จํากัด เกิดวิกฤตข้ึน
อยางรุนแรง ทางการไดเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สาเหตุจากบริษัท ฯ ไดใหบริษัท
ในเครือกูยืมเงินเปนจํานวนมากเพ่ือซื้อหุนของบริษัทราชาเงินทุน จํากัด เอง โดยไมมี
หลักประกัน นอกจากนี้ยังใหพนักงาน และบุคคลภายนอกกูยืมเงินเพ่ือซื้อหุนของบริษัท ฯ
โดยไมมีหลักประกันเชนกัน เพ่ือทําใหราคาหุนของบริษัท ฯ พุงสูงข้ึน จะเห็นไดวาการ
บริหารงานของบริษัท ฯ ดังกลาว เจาของบริษัทแสวงหาประโยชนจากการเก็งกําไรโดยปน
ราคาหุนของบริษัท ฯ ทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันตอบริษัท ฯ ประชาชนถอนเงินฝาก
จากบริษัท ฯ ทําใหบริษัท ฯ ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรง และไมสามารถ
ชําระหนี้ได วิกฤตการณครั้งนี้ไดสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของสถาบันการเงินตาง ๆ ใน
ประเทศเปนวงกวาง จนในท่ีสุดบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรอ่ืน ๆ จํานวนมากก็
ประสบปญหาตามมาในป พ.ศ.2526 ในป พ.ศ. 2527 ไดเกิดวิกฤตธนาคารเอเซียทรัสต
จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศไทยตรวจพบวา การบริหารงานของธนาคารแหงนี้มี
ขอบกพรองในเรื่องการใหสินเชื่อ เชน มีการใหสินเชื่อในวงเงินท่ีสูงโดยมีหลักประกันไม
เพียงพอ อีกท้ังมีการใหสินเชื่อแกกิจการในเครือท่ีกรรมการของธนาคารเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารงานเปนตน ซึ่งเปนการผิดกฎหมายธนาคารพาณิชย และผูฝากเงินไมมีความ
เชื่อม่ันไดถอนเงินฝากออกจากธนาคาร ธนาคารฯ ไมสามารถจายเงินชําระดุลการหักบัญชี
ท่ีขาดได

ในป พ.ศ. 2529 ไดเกิดวิกฤตธนาคารมหานคร จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยตรวจสอบพบวา ระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ ของ
ธนาคารมหานคร จํากัด ข้ึนอยูกับกรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว และไดปลอยสินเชื่อแก
กิจการสวนตัวของผูบริหารธนาคาร เปนจํานวนสูง โดยไมมีความสามารถชําระหนี้คืน และ
พบวา มีสินเชื่ออีกเปนจํานวนมากท่ีมีหลักประกันไมเพียงพอกรรมการผูจัดการไดถูก
ธนาคารแหงประเทศไทยแจงความดําเนินคดีในขอหาทําผิดพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505  ในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดวิกฤตธนาคารนครหลวงไทยจํากัด สาเหตุหลัก
เกิดจากการปลอยเงินกูใหกรรมการของธนาคารและกิจการในเครือโดยมีหลักประกันไม
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เพียงพอและการปลอยใหหนี้สินบางสัญญาขาดอายุความ ทําใหธนาคารอยูในฐานะไม
ม่ันคง และธนาคารฯไมสามารถแสวงหากําไรจากการดําเนินงานได ในป พ.ศ. 2536  ได
เกิดวิกฤตบริษัทเงินทุนเฟริสทซิตี้อินเวสทเมนต จํากัด บริษัทประสบปญหาสภาพคลอง
เนื่องจากมีเหตุการณจับผูปนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเจาของบริษัท ฯ
เปนผูถูกกลาวหาในคดีดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังมีการตกแตงบัญชี โดยมีการปลอม
ลูกหนี้สินเชื่อเปนจํานวนมากโดยหนี้สินเหลานี้มีหลักประกันไมเพียงพอ ประชาชนท่ีฝาก
เงินกับบริษัทเกิดความหวาดระแวงพากันถอนเงินจากบริษัทเปนจํานวนมาก จนเกิดปญหา
สภาพคลองไมสามารถจายเงินฝากคืนแกประชาชนได ในป พ.ศ. 2539 วิกฤตธนาคาร
กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จํากัด ธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจสอบพบวา ธนาคารกรุงเทพ
ฯ พาณิชยการ จํากัด ปลอยสินเชื่อรายใหญจํานวนสูงโดยไมระมัดระวัง ปลอยสินเชื่อเพ่ือ
ครอบงํากิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยไมไดพิจารณาดวยความรอบคอบ
รัดกุม และมีผูบริหารของธนาคารมีสวนเก่ียวของ มีผลประโยชน การประเมินราคา
หลักทรัพยประกันสูงกวาราคาตลาด การใหเบิกเงินเกินบัญชีโดยไมมีสัญญากูและไมมี
หลักประกัน ทําใหเกิดความเสียหายกับธนาคารจํานวนสูง (คณะกรรมการศึกษา เสนอแนะ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย (ศปร.), 2543;
ชัยชาญ วิบูลยสิน, 2541; สมศักดิ์ ศักดิ์ชลาธร, 2539; พงศอดุล กฤษณะราช, 2549)
วิกฤตสถาบันการเงินไทย ในป 2540 ประชาชนเกิดความไมเชื่อม่ันตอสถาบันการเงินอยาง
รุนแรง สถาบันการเงินท้ังระบบมีปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Nonperforming
Loans: NPL) จํานวนมาก มีผลประกอบการขาดทุน และชะลอการปลอยสินเชื่อใหม
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดออกประกาศคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้แบบเต็มจํานวน และเขา
ไปคํ้าประกันเงินฝากของประชาชนท่ีฝากเงินกับสถาบันการเงินท่ีถูกสั่งปด โดยให
เปลี่ยนเปนบัตรเงินฝาก (Negotiated Certificate Deposits: NCD) ซึ่งประชาชนผูฝาก
เงินจะตองถือไวระยะหนึ่งจึงจะถอนเงินฝากได วิกฤตสถาบันการเงินป 2540 ไดสงผล
กระทบและกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ซึ่ง
ประมาณการความเสียหายตาง ๆ คือสูญเสียทุนสํารองเงินตราตางประเทศประมาณ
35,800 ลานดอลลารสหรัฐ หากคิดเปนเงินบาทเปนเงินประมาณ 1,200,000 ลานบาท
(1 ดอลลา = 35 บาท) ซึ่งตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund: IMF)จํานวน 17,200 ลานดอลลารสหรัฐ (ยังไมรวมดอกเบี้ย) มาเพ่ิมทุน
สํารองของประเทศ คิดเปนเงินบาท จํานวนประมาณ 602,000 ลานบาท หนี้ดอยคุณภาพ
ของธนาคารพาณิชยท้ังระบบ ซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณ 1,316,000 ลานบาท ภาระหนี้ของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
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การเงินประมาณ 700,000 ลานบาท ซึ่งเปนภาระหนี้ท่ีเกิดจากการเขาชวยเหลือสถาบัน
การเงินท่ีมีปญหา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546; คณะกรรมการศึกษา
และเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย
(ศปร.), 2543) นอกจากนี้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ ในประเทศไทยตางไดรับผลเสียหายจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ดวยเชน กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ประสบปญหาทางดานเงิน
สดหมุนเวียน และปญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีหนี้สินจากการ
กูยืมเงินตราตางประเทศประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยหนี้สวนมากนั้นเปนหนี้ท่ี
ไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและตองจายคืนในระยะสั้น และ 5 ใน 6 บริษัท
ของกลุมเจริญโภคภัณฑท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับความ
เสียหายเปนจํานวน 28,000 ลานบาท  กลุมบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญอีกแหงหนึ่งคือ
กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทยก็ประสบปญหา และมีความเสียหายจากเงินกูตางประเทศจํานวน
4,200 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 3 ใน 4 ของเงินกูตางประเทศนี้เปนเงินกูระยะสั้น และเกือบ
ท้ังหมดไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน วิกฤตครั้งนี้เปนสาเหตุทําใหกลุมบริษัท
ปูนซีเมนตไทยตองขายทรัพยสินของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ และชะลอโครงการท่ีจะใช
เงินลงทุนจํานวนมากออกไป ในสวนของความเสียหายทางการเงินท่ีตกเปนภาระกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีตองเขาไปแบกรับซึ่งในท่ีสุดก็คือภาระของ
ประชาชน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาการวางงานท้ังคนงานในภาคธุรกิจการเงินท่ี
สถาบันการเงินตางๆ ถูกปดกิจการและในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีลดกําลังการผลิต
หรือไดปดกิจการ รวมท้ังการตกต่ําลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยและการปดกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยขาดทุนและไดรับ
ความเสียหายอีกหลายแสนลานบาท ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดังปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพและสื่อมวลชนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการฆาตัวตายยกครอบครัว การปลนฆาชิง
ทรัพย การคายาเสพติด เพราะปญหาการสูญเสียเงินลงทุนการตกงาน และภาระหนี้สิน
ตางๆผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูบริหารสถาบันการเงินหนึ่งจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ธรรมาภิ
บาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินไทยเพ่ือนําขอคนมา
กําหนดนโยบายเชิงบริหารตอไป
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4. หลักการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

5. หลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

6. หลักความคุมคามีความสัมพันธเชิงบวกกับกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบสถาบัน
การเงินไทย ท่ีสงผลทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง)

2. สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย

3. ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย
4. ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ

สถาบันการเงินไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน

ไทยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกัน หรือเปนการ
วิจัยกรณีและการวิจัยสํารวจ โดยมุงเนนการวิจัยสํารวจและเปนการวิจัยสํารวจตัดขวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณซึ่งเปนขอมูลในป 2554 ควบคูกับการวิจัยกรณี ซึ่งใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหมีความเขาใจปรากฏการณมากข้ึน
กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2550) ไดใหความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยการสืบคนความจริงท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ พยายามสรางความรูความ
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เขาใจจากการมองภาพรวมอยางรอบดาน ใชนักวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหาความรู และ
ใชวิธีการวิเคราะหตีความหมายในแบบอุปนัยเปนวิธีวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลประชากร และกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาโดยการสุม ดวยวิธี Stratified Random
Sampling จากพนักงานของสถาบันการเงินไทยในระดับผูจัดการสาขาเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงประชากรออกเปน 3 กลุม ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดเอาไว 1) คือ กลุมสถาบันการเงินไทยขนาดใหญ ประกอบดวย จํานวน 4 สถาบัน
การเงินคือธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) กลุมสถาบันการเงิน
ไทยขนาดกลาง ประกอบดวย จํานวน 3 สถาบันการเงินคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ
3)กลุมสถาบันการเงินไทยขนาดเล็ก จํานวน 14 สถาบันการเงิน  รวมจํานวนประชากร
6,225 คน ตัวอยาง 395 คน สถิติท่ีใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอท่ี 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลรับผิดชอบสถาบันการเงินไทย ทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง พบวา ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2551) ไดตราพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เม่ือวันท่ี
27 มกราคม 2551 ไดกําหนดและใหอํานาจหนาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแล
สถาบันการเงินอยางครบถวนครอบคลุม ซึ่งโครงสรางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกอบดวย 8 หมวดคือ การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต โครงสรางสถาบันการเงิน
การกํากับสถาบันการเงินการตรวจสอบสถาบันการเงิน การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน การเขาควบคุมสถาบันการเงิน การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บทกําหนดโทษ การกํากับสถาบันการเงิน

วัตถุประสงคขอท่ี 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย พบวา ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ดังนี้
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PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW
= -33.986  + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+

.151GW
R2 =  .757,   SEE  = 8.06432,   F  = 201.185,    Sig. of   F = .000
วัตถุประสงคขอท่ี 3 ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย ผลการ

วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยภาพรวม พบวา สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความความ
รับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน แตอยูในระดับคอนขางสูง
และหลักนิติธรรมมีระดับ ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน และอยูในระดับสูง
เม่ือพิจารณาในองคประกอบยอย มีขอคนพบดังนี้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารสินเชื่อ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สินเชื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมาก โดยหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาล
นอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน แตอยูในระดับสูง และหลักการมีสวนรวมมีระดับธรรมา
ภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

2. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการตลาด พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
การตลาดโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปถึงระดับสูงมาก โดยหลักความโปรงใสมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ํา และหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

3. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการปฏิบัติงาน พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูงท่ีสุด โดยหลักความคุมคา
มีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับคอนขางต่ํา และหลัก
ความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงท่ีสุด

4. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารสภาพคลอง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สภาพคลองโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงมากโดยหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ํา และหลักความคุมคามีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารกลยุทธ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
กลยุทธโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากโดยหลักคุณธรรมมีระดับธรรมาภิ
บาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับปานกลาง และหลักความโปรงใสมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

6. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารชื่อเสียง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
ชื่อเสียงโดยเฉลี่ยในระดับต่ําท่ีสุดถึงระดับสูงมาก โดยหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ําท่ีสุด และหลักนิติธรรมมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

วัตถุประสงคขอท่ี 4 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยพบวาธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับ
การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยอยูในระดับ .757 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ .05 หรือหมายถึงสัดสวนหรือ
เปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยไดสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหกําไรสุทธิกอนหักภาษีของ
สถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 75.7 รวมท้ังพบวา หลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน มีคาเทากับ .300 และมี
ความสัมพันธในเชิงบวก แสดงวาในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักนิติ
ธรรม หากหลักนิติธรรม มีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพ่ิมข้ึน
.300 ลานบาท และเม่ือพิจารณาในองคประกอบยอยพบวา

1. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กับการบริหารสินเชื่อมีความสัมพันธเชิง
บวก และอยูในระดับ.734 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05  ซึ่ง
แสดงวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีข้ึนในระดับสูง
และแสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลทุกตัว สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารสินเชื่อทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีข้ึนในระดับสูงถึงรอยละ73.4
หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะ
ทําใหคุณภาพสินเชื่อดีข้ึนถึงรอยละ 73.4

2. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารการตลาดมีความสัมพันธเชิง
บวกและอยูในระดับ.809 ซึ่งอยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05
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และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการตลาดไดสูงมาก หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการตลาด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหเงินฝากเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 80.9

3. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารการปฏิบัติงาน
เชิงบวก และอยูในระดับ.729 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ
.05 และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหรายไดเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 72.9

4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารสภาพคลองเชิง
บวก และอยูในระดับ .80 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ.05
และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสภาพ
คลองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหสภาพคลองเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ
80.0

5. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารกลยุทธเชิงบวก
และอยูในระดับ .734 ซึ่งอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05 และ
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารกลยุทธไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวา การบริหาร
กลยุทธโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน จะทําใหกําไรตอหัวพนักงานเพ่ิมข้ึนถึง
รอยละ 73.4

6. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารชื่อเสียงเชิงบวก
และอยูในระดับ .727 ซึ่งอยูในระดับสูงยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ .05
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารชื่อเสียงไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหาร
ชื่อเสียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหความพึงพอใจของลูกคา
เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 73.4

อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามขอคนพบท่ีไดตาม ดังนี้
วัตถุประสงคขอท่ี 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย

กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับดูแล
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รับผิดชอบสถาบันการเงินไทยทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง ท้ังสามหนวยงาน
มุงเนนออกเปนกฎหมายบังคับใชเชน ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และธนาคารแหงประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ
ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติเพ่ือใหสถาบันการเงินมีความม่ันคงเขมแข็ง มีธรรมาภิบาล
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เชนประกาศ ท่ี สนส. 60/2551 วันท่ี 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และไดประกาศปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหหลักธรรมา
ภิบาลของสถาบันการเงินมีความครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึนตามประกาศ ท่ี สนส 13/2552
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 เปนตน ซึ่งเม่ือพิจารณา
ถึงบทบาท อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
หนวยงานท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย ท่ีสําคัญท่ีสุด
ดังนั้นหากสถาบันการเงินไทยประสบปญหาการบริหารจัดการท่ีขาดธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดสําหรับ
กระทรวงการคลังจะมีบทบาทในการกํากับดูแลสถาบันการเงินในภาพกวางเพ่ือให
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังจะรับ
นโยบายจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งแตกตางกับธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีคอนขางมีอิสระใน
การออกนโยบายเอง เชนนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
เปนตนโดยกระทรวงการคลังไดออกเปนกฎหมายบังคับใช กฎหมายดังกลาวท่ีสําคัญ ๆ
เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 และไดเสนอออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 2550 เพ่ือใหเกิดความคลองตัว
เอ้ืออํานวยตอการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีเปนจํานวนมากของสถาบันการเงินให
บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน เ พ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และได เสนอออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพ่ือใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
ซึ่งเปนผูฝากจํานวนมากในสถาบันการเงิน และเพ่ือชวยสงเสริมความม่ันคงและเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินโดยปองกันการตื่นตระหนก เรงถอนเงินฝากของผูฝากรายยอย
เม่ือสถาบันการเงินมีปญหาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และอาศัยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาว
ออกประกาศ ระเบียบตาง ๆ เชนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 เพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลเปนการให
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ความสําคัญกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ของธนาคารแหงประเทศไทย ดังกลาว
สอดคลองกับหลัก Corporate Governance ของ OECD ท่ีไดประกาศ หลัก Corporate
Governance สําหรับภาคธุรกิจ ในป ค.ศ. 1999 และไดทบทวนปรับปรุงในป ค.ศ. 2004
คือการมีกรอบโครงสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for
an Effective Corporate Governance) ซึ่งรวมถึงการมีกฎระเบียบและยึดถืออยาง
เครงครัด  การใหสิทธิแกผูถือหุน และบทบาทหนาท่ีหลักของเจาของกิจการ (The Rights
of Shareholders and Key Ownership Function) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) การกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
ผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ(The Role of Stakeholders in Corporate
Governance)การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the board) นโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังสามหนวยงานมุงเนนออกเปน
กฎหมายบังคับใช ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Porta, Silanes, shleifer, and Vishny
(2000) ไดวิจัยเรื่อง Investor Protection and Corporate Governance โดยชี้ใหเห็นวา
บริ ษัทในประเทศตาง ๆ ท่ีได วิ จัย  ใหความสํา คัญกับธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) ในเรื่องการปกปองนักลงทุนภายนอกท่ีเขามารวมลงทุนกับเจาของกิจการ
จากการแสวงหาผลประโยชนนําเงินรายไดของกิจการเปนรายไดสวนตัวของผูบริหาร
รวมท้ังปกปองผูถือหุนรายอ่ืน ๆ และปกปองสถาบันการเงินผูใหบริษัทกูเงินหรือใหเครดิต
ดวย โดยออกเปนกฎหมายบั ง คับใช  ซึ่ ง เห็นว าการมีธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) โดยออกเปนกฎหมายบังคับใชจะไดผลมากกวา

วัตถุประสงคขอท่ี 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ขอคนพบคือ ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยคือ สมการแสดงความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของถาสบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มีความสัมพันธ
เชิงบวก แสดงวาหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลสูง ผลกําไรก็จะ
สูง แตหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลต่ําผลกําไรก็จะต่ําหรือ
ขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของ Compers, Ishii and Metrick (2003) ไดพบวา
ความสัมพันธของการท่ีบริษัทธุรกิจขนาดใหญท่ียึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะทําใหบริษัทมี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

171

กําไรสูง มียอดขายเติบโตสูง การใชจายเงินทุนต่ํา บริษัทมีมูลคาสูง และสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเรื่อง Does Corporate Governance Predict Firms’ Performance.
The Case of Ukraine พบวา เม่ือดรรชนี ธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึนหนึ่งจุด ผลการปฏิบัติงาน
(Performance) จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.4%-1.9% และทําใหผลประกอบการของธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 40% แตในการวิจัยครั้งนี้แตกตางกับการวิจัยของ Compers, Ishii
and Metrick และ Zheka ในเรื่องตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ซึ่ง Compers, Ishii and
Metrick และZheka เนนการหาความสัมพันธระหวางการยึดหลักธรรมาภิบาล ดรรชนี
ธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของธุรกิจท่ัวไปซึ่งการวิจัยครั้งนี้มุงเนนท่ีความสัมพันธ
ระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับผลประกอบการ (กําไร) ของสถาบันการเงินไทย
ในการวิจัยเรื่อง Relationship Between Corporate Governance and Firm
Performance: An African Perspective พบวาองคกรท่ีนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได
ดีกวา จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนกวา และมูลคาของธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนกวา และ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดย
การสรางดรรชนีความโปรงใสและการเปดเผย (Transparency and Disclosure Index:
TDI) เพ่ือวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ขององคกรธุรกิจ พบวาองคกรธุรกิจท่ีมี TDI สูงกวา
จะเชื่อมโยงกับระดับการจายผลตอบแทนแกผูถือหุน (Level of Dividend) ท่ีสูงกวา และ
องคกรท่ีนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดดีกวา จะเชื่อมโยงกับมูลคาของธุรกิจองคกรเพ่ิมข้ึนสูง
กวา การวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony, Kowalewski, Stetsyuk and
Talavera มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ
ท่ัวไป   ซึ่งแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินกับการบริการจัดการสถาบันการเงินไทย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินจะตองยึดหลักธรรมาภิบาล

ทุกหลักแตท้ังนี้สถาบันการเงินจะตองใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินท่ีมีคาความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมา
ภิบาลอ่ืน อีกประการหนึ่งดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักธรรมาภิบาลนั้นมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ซึ่งจากการวิจัยพบวาหลักนิติธรรมมี
ความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน โดย
หากหลักนิติธรรมมีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพ่ิมข้ึน 300 ลาน
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บาท ซึ่งกลาวไดวาในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยจะตองยึดหลักนิติธรรมเปน
สําคัญ นั่นคือจะตองใหความสําคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure: SOP) กฎระเบียบขอบังคับ ตาง ๆ เชนกฎระเบียบใน
การขายผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยงทุกดาน การปฏิบัติตามแผนธุรกิจ การบริหารเงิน
สดใหมีความเพียงพอกับความตองการของลูกคาและมีความเหมาะสม การวิเคราะหสินเชื่อ
มีการตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐานจากผูขอสินเชื่อทุกราย การใชเครื่องมือวิเคราะห
สินเชื่อท่ีเปนมาตรฐานอยางเครงครัด เชนการทํา Risk Rating หรือการใช Scoring
Model หรือใช Credit Concentration เปนตน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหาร

จัดการสถาบันการเงินไทยเพ่ือใหเนื้อหาสาระมีความสมบูรณและมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน
กวาควรมีการศึกษาวิจัยดังนี้

1. วิเคราะหเชิงสาเหตุประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถาบันการเงินขนาด
เล็ก กลางและใหญ

2. ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการชําระคืนเงินกูของลูกคาธนาคารรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคล

3.ธรรมาภิบาลของผูบริหารธนาคารตอการตัดสินปลอยสินเชื่อใหกับลูกคา
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ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554

THE EMPLOYERS SATISFACTION OF BACHELOR OF MARKETING AT
RATCHAPHRUEK COLLEGE FOR GRADUATE WITH BACHELOR’ S DEGREE IN

2011

เสาวนีย  ศรจีันทรนิล
Saowanee Srichannil

หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดยอ
การศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

ราชพฤกษท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงคคือ
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 2) เพ่ือเสนอ
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณ ลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง กลุมตัวอยาง คือ นายจางบัณฑิตจํานวน
65 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตใน 6 ดาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และดานความรับผิดชอบ 2) ดานคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายจางบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตควรศึกษาเพ่ิมเติมดานความรู ทักษะ
และพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสารภาษาตางประเทศ และทักษะดานคอมพิวเตอร
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ABSTRACT
The purposes of studying the employers satisfaction of bachelor of

marketing at Ratchaphruek College for graduate with bachelor’s degree in
2011 are 1) to study the employers satisfaction of bachelor of marketing
2) to suggest the development of the improvement to the graduate
characteristics according to the standards of higher educational
qualifications and the graduate characteristics of Ratchaphruek identification
to meet the employers needs. The sample is the questionnaire of sixty five
graduate employers. The statistical analysis of data is the percentage, the
average and the standard deviation.

The result of research summary :
1. The employers satisfaction of graduates work in those six areas is

in high level overall to such as 1) Interpersonal Skills and Responsibility
2) the graduate characteristics of Ratchaphruek identification 3) Ethics and
Moral 4) Cognitive Skills 5) Knowledge 6) Numerical Analysis, Communication
and Information Technology Skills

2. The graduate employer have given a quideline on the
development and the improvement of graduate characteristics that the
graduates should be more knowledge of educational development,
communication in foreign languages, and computer skills.

คําสําคัญ
ความพึงพอใจของนายจาง บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

ความสําคัญของปญหา
ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ เปนการ

ประเมินผลการมีงานทําของบัณฑิตเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนายจางทําใหทราบถึง
คุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ซึ่งเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาไววา “ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
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รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2542)
ในการสํารวจความพึงพอใจของนายจางจะทําใหทราบถึงคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยราช
พฤกษในดานความรู และคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับใด เพ่ือใหผลิตบัณฑิตท่ีได
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF : HEd) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552)

วิทยาลัยราชพฤกษ มีปรัชญาของวิทยาลัยท่ีวา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม
คุณภาพ คุณธรรมนํา หนาสูสากล” ในการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษมุงม่ันท่ี
จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคม และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน ใหมีความทันสมัยและใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2554 โดยศึกษาระดับความพึงพอใจจาก (คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา, 2553)

1. คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
5 ดาน ไดแก

1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและ
สวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและ
การปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม

1.2 ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ
การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี
ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได

1.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะหสถาน การณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะ
ผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลขความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถ
ในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรูท้ัง
5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การ
แกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการเรียนรูทางดาน
ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)

2. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศนของวิทยาลัยคือ 1) Smart (เกงคิด) 2) Active (เกงงาน) 3) Fun
(เกงคน)

ในการติดตามคุณภาพของบัณฑิตโดยเฉพาะความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ จึงเปนขอมูล
สะทอนไดเห็นถึงความมีคุณภาพของบัณฑิตวามีความรูความสามารถตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด ควรจะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในดาน
ใด รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
นายจาง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
และพัฒนาการจัดการเรียนสอนใหสอดคลองกับความตองการของนายจางตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางในดานใดท่ีสงผลตอการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะ

บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาดของ

วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554
2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลอง

กับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต
อันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 จํานวนท้ังสิ้น
198 คน

กลุมตัวอยางคือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยราชพฤกษท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 และมีงานทําหลังจบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งมีท่ีอยูท่ีทํางานหรือหนวยงานท่ีสามารถติดตอได (โดยไมนับรวม
บัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว) จํานวนท้ังสิ้น 65 คน

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
วิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนนั้น

จะประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนท่ี 1 เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามขอมูลท่ัวไปของนายจาง/

ผูประกอบการหรือบุคคลท่ีปฏิบัติงานในระดับผูบริหาร
สวนท่ี 2 เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสําหรับ

สอบถามระดับความพึงพอใจตอความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชา
การตลาดท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
(ความสามารถทางวิชาการ) ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended
Questions) ซึ่งเปนคําถามท่ีไมไดกําหนดคําตอบไวลวงหนา โดยเปดโอกาสใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระ

และเพ่ือใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช
(Try out) จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาความเท่ียงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม
การคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 ซึ่งคาท่ีไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70
แสดงว าแบบสอบถามนี้ มีความนา เชื่อ ถือสํ าหรับเ ก็บขอมูลในภาคสนามตอไป
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)
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3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลนี้ สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ(Percentage) คาความถ่ี

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษท่ี

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 ดังนี้

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวม ท้ัง 6 ดาน

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของนายจาง
คาเฉลี่ย

( )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D)

ระดับ อันดับ

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.13 0.315 มาก 3
2. ดานความรู 4.03 0.415 มาก 5
3. ดานทักษะทางปญญา 4.05 0.418 มาก 4
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4.63 0.199 มากท่ีสุด 1

5. ดานทักษะการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

3.75 0.467 มาก 6

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของ
วิทยาลัยราชพฤกษ

4.32 0.399 มาก 2

รวม 4.15 0.195 มาก

จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และดานความรับผิดชอบ ( =4.63, S.D=0.199) รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตอัน
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เปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ( =4.32, S.D=0.399) และดานคุณธรรมจริยธรรม
( =4.13, S.D=0.315) ตามลําดับ

2. แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลองกับ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัต
ลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษท่ีตรงตามความตองการของนายจาง ดังนี้

ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะหรือความตองการท่ีจะใหวิทยาลัยราชพฤกษไดเพ่ิมเติมคุณสมบัติ
บัณฑิตในดานตาง ๆ

ลําดับ รายการ จํานวนผูใหขอมลู
1 เพ่ิมเติมความรูทักษะ และการพัฒนาทางวิชาการและการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ
5

2 ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร 3
3 การตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย 2
4 ควรเนนเรื่องการฝกใหนักศึกษารูจักคิด และวิเคราะหอยางเปน

ระบบ
1

5 ฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณและปญหาในการทํางาน 1
6 การแสดงออกและบุคลิกท่ีไมมีความมั่นใจ 1
7 ควรเพ่ิมเติมความรูในการปฏิบัติงาน 1
8 ความรอบคอบในการทํางาน (ความละเอียดถ่ีถวน) 1

จากตารางท่ี 2 พบวา แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตให
สอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต
อันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีตรงตามความตองการของนายจาง มี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคุณสมบัติบัณฑิตในดานตาง ๆ ท่ีนายจางตองการโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญตามจํานวนนายจางท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก การเพ่ิมเติมความรู ทักษะ และ
การพัฒนาทางวิชาการ และการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกบัณฑิต รองลงมาคือ
ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร และการตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมี
ระเบียบวินัย ตามลําดับ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนําเสนออภิปรายตามรายละเอียดการ

คนพบดังนี้
ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมท้ัง 6 ดาน โดย

จะเรียงตามลําดับความพึงพอใจของนายจางมากท่ีสุด ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 2) คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเม่ือ
พิจารณารายดาน มีประเด็นสําคัญท่ีควรอภิปรายผลดังนี้

1. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา ความพึง
พอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการปรับตัว/การทํางานเปนทีม/รับ
ฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาท่ี และความมีน้ําใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การติดตาม
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2546-2547 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(2547) ท่ีพบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะและ
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก

2. คุณลักษณะของบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ความ
พึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความเสียสละ/มีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงาน/มี
จิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี เปนผูมีสุขภาพกาย/ สุขภาพจิตดี และสามารถประยุกตความรู
ไปใชกับงานท่ีรับผิดชอบไดอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2554 ของ เดือนเพ็ญ สนแยม และคณะ (2555) ท่ีพบวา ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย
โดยมีความพึงพอใจในคุณลักษณะตามอัตลักษณ (บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพ)
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมากและสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจ ไดแก
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มีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต และการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ
ถูกกาลเทศะ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผล
ตอการจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ของ ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ท่ี
พบวา นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษิณในระดับมาก ซึ่ งองคประกอบหลักท่ีนายจางมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ  สําหรับองคประกอบยอยท่ีนายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากท่ีสุด ไดแกความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบตองานท่ีทําและอุทิศเวลา ความขยันหม่ันเพียรและกระตือรือรนในการ
ทํางาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของหนวยงาน

4. ดานทักษะทางปญญา พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต โดยรวมอยู ในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก
ความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบ ความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครปการศึกษา2549–2550 ของ พรหมมา วิหคไพบูลย (2551) ท่ีพบวา
ดานความรู ความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ

5. ดานความรู พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรูทางวิชาการและสามารถพัฒนา
ความรูใหม และความรูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถประยุกตใชกับงานได ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่องศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) ประจําปการศึกษา 2542–2545 ของ อุมาพร จันทศร และคณะ (2549)
ท่ีพบวา สวนใหญแลวผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรูความสามารถทาง
วิชาการในหัวขอตางๆ ยกเวนความสามารถในการบริหารคนท่ีผูใชบัณฑิต สวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน สวน
ใหญผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรู และความสามารถพ้ืนฐานในหัวขอ
ตางๆ ยกเวนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และความเปนผูนํา ท่ีผูใชบัณฑิต
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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6. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวา ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมาก
สามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ความสามารถในการรวบรวม/วิเคราะหประมวลผลขอมูล
สารสนเทศ และความสามารถในการใชอุปกรณทางเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ป พ.ศ. 2553 ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2554) ท่ีพบวา
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยจําแนกเปน ดานคุณ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะ
ทางปญญา และดานความรู ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ในระดับมากทุกดาน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย นายจางของบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

ของวิทยาลัยราช พฤกษควรปรับปรุงดานความรู ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสาร
ภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน และควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอรใหมีความชํานาญในการใชงานท่ี
หลากหลายและสรางสรรคงานไดอยางมีคุณภาพ อีกท้ังควรเนนเรื่องการฝกใหนักศึกษา
รูจักคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยการฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณ และ
ปญหาในการทํางานไดอยางแทจริงและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตรงตอเวลา
ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย และความรอบคอบในการทํางาน และการ
แสดงออกและบุคลิกใหมีความม่ันใจของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาดจึงควรสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาในการแสดงออก
เชน การนําเสนอหนาชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสาขาวิชาการตลาดควรมีการจัด
กิจกรรมฝกอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสรางความเชื่อม่ัน เพ่ือเปนการฝก
ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรศึกษาในเรื่อง ความคาดหวังของนายจางท่ีมีตอ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
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ปญหาและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2
ดานมาตรฐานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อางทอง

PROBLME AND READINESS PREPARATION FOR EXTERNAL QUALITY
ASSURANCE PHASE TWO ON STUDENT STANDARD OF SMALL SCHOOLS

UNDER ANGTHONG EDUCSTIONAL SORVICE AREA

โชติมา นาคะเสนีย และพูลสุข กิจรัตนภร
Chotima  Nakasenee and Poonsuk Kitratporn

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียม

ความพรอม เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับปญหาและ
ความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบ กลุมตัวอยาง เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 32 คน และครูผูสอน 197 คน รวมเปน
จํานวน 229 คน เครื่องมือท่ีใช คือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที

ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานมาตรฐานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับนอย 2) ความ
ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยู
ในระดับมาก 3) ปญหาในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดาน
ตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนกตาม
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สถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน 4) ความตองการในการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหารและครู ไม
แตกตางกัน ยกเวนมาตรฐานท่ี 3

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1) ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากร
เพ่ือสรางความเขาใจ 2) ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนท่ีผาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 3) ดานมาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดย
ภาพรวมแลวมีปญหามากท่ีสุด คือมี ( =2.48, S.D.=0.42) 4) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอท่ี 26 กลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรู
และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ท่ีมีปญหามากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง

ABSTRACT
The purposes of this research were : 1) to study problems and needs

in preparing for external quality Assurance Phase two on student standard of
small schools under Angthong Educational Service Area, and 2) to compare
the problems and needs in preparation for external quality assurance
Phase two on student standards, classified by status of the informants. The
sample consisted of 32 administrators and 197 teachers, a total of 229 of
small schools under Angthong Educational Service Area. The instrument war
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for analysis
were mean standard deviation, and t-test

The findings were as fallows
1. The problems in preparing for external quality assurance phase

two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, as a whale and for each aspect, were at low level.

2. The need in preparing for external  quality  assurance phase two
on student standards  of  small  schools under Angthong Educational
service Area, as a whale and fir each aspect , were at high level.

X
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3. The problems in preparing for external quality assurance phase
two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, classified by status of the subjects, were not different.

4. The need in preparing for external quality assurance phase two on
student  standards of small schools under Angthong Educational Service
Area, classified by status of the subjects, was not or .05 level

The research suggestions were as follows :
1. There should be a staff conference to better understanding.
2. The school personnel should hear the opportunity to observe the

schools that passed the external quality assurance.
3. As for sixth standard, the skill in self-fulfillment and self-

development was or a low level, but actually as a whole it ranted the most
problematic issue ( =2.48, S.D.=0.42).

4. Considering each item, number 26, that is foreign language
learning in the fifth standard, which the students had the highest difficulty,
was ranked at a moderate level.

คําสําคัญ
ปญหาและการเตรียมความพรอม การประเมิน โรงเรียนขนาดเล็ก

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ และวิธ ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบร ิหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

X
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มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานัก
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ี
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน แตละระดับ ตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความชวยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาให
ขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนท่ีพิจารณาเห็นวาเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด
ไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไข ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้
1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองระหวางผูบริหารและครู
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 73 คน
ครูผูสอน 460 คน รวมเปนจํานวน 533 คน

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร 32 คน ครู 197 คน รวม 229 คน
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามระดับปญหา และความ

ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง

4. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําสงและรับคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถาม
กลับคืนครบและขอมูลท่ีสมบูรณ จํานวน 229 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้

1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง
โดยภาพรวมและ รายดานมีปญหาอยูในระดับนอย

2. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผู เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทองโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก

3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนก
ตามสถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน

4. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานท่ี 3
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดย
ภาพรวม และรายดานมีปญหาอยูในระดับนอยอาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง มีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของตนเอง และมีระบบประเมินตนเองกอนท่ีจะไดรับการประเมินจากภายนอก ซึ่ง
แนวทางการการประเมินคุณภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทองสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพราะตางก็มุงสูมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทําใหโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีคุณภาพดี มีปญหานอยพรอมท่ีจะ
รับการประเมินจากภายนอกสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปญญา ปรางคทอง, 2545) ได
ศึกษาสภาพและปญหาการดํา เนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน ในปการศึกษา 2544 จํานวน 156 โรงเรียนพบวาปญหาในการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง
ดานการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย

2. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกแลวนําพัฒนา
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษาไดการสรางความรูความเขาใจใหกับครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ และวิธีพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สมศ.โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง ไดตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมีการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยาง
เปนระบบมี การตรวจติดตามภายในทําใหมีคุณภาพและพรอมท่ีจะรับการประเมินคุณภาพ
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จากภายนอก จึงทําใหระดับความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทองโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
(สุชิน ศีลธรรม, 2544) ศึกษาความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยใชแนวคิดในขั้นตอนเตรียมสอบทบทวนของกรมสามัญศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 5 ดานคือ การตั้งคณะกรรมการประเมิน การประชุม
วางแผน กําหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน การจัดทําคูมือดําเนินการเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลการกําหนดตารางปฏิบัติการตรวจสอบ และการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายเพื่อรับการประเมินจากการศึกษาพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพรอมแตละดานอยูในระดับมาก

3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง
จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครูไมแตกตางกันอาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาทํา
ความเขาใจใหครูผูสอนทราบถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาโรงเรียนใหพรอมท่ีจะรับการ
ประเมินเพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะสรางความม่ันใจและ
ใหหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพดานตัวผูเรียนไดอยูในระดับมาตรฐานมีปญหาใน
การเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน อยูในระดับ
นอย และมีความเขาใจเ ก่ียวกับปญหาไปในทิศทางเดียวกัน จึงสงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีปญหาไมแตกตางกัน

4. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหารและครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
มาตรฐานท่ี 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05อาจเนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความตองการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.จึงไดวางแผน
กําหนดแนวทางและมีเปาหมายรวมกันเพ่ือยกระดับการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสู
ความเปนเลิศอันจะนําไปสูมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนทําใหมีความ
ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
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ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา แตกตางกัน อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
อาจจะมีมุมมองท่ีแตกกัน เชน ผูบริหารสถานศึกษาตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินและของไทย แตครูผูสอน
ตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ ถึงอยางไรระดับ
ความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัว
ผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองโดยภาพรวมก็ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของขัตติยา วงษสันต (2548) ไดศึกษาความพรอม
ตามมาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองคกร
ภายนอก ของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอนในการ
เตรียมความพรอมตามมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอน จํานวน
249 คน ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับครูผูสอน ที่มีตอความ
พรอมตามมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
องคกรภายนอก 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีปญหาอยูในระดับนอยและความตองการในการเตรียมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนอยูในระดับมาก แตเพ่ือใหการ
เตรียมเพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดาน ตัวผูเรียนผานการประเมิน
ไดอยางดีจึงควรดําเนินการ ดังนี้

1. ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางตอเนื่อง

2. ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะไดนําแนวทางมาพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน

3. ดานมาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดยภาพรวมแลวมีปญหา
มากท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
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และสนใจท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ใหมากข้ึน เชน ศึกษา
คนควาจากหองสมุด  อินเตอรเน็ท ฯลฯ

4. เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 26 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีปญหามากท่ีสุด อยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรมีครูท่ีเปนเจาของภาษามาสอนนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการพูด การฟง กลาพูดเม่ือพบชาวตางชาติ และควรสงเสริมใหโรงเรียนตั้งชมรม
ภาษาตางประเทศเพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรม และพัฒนาตนเองใหมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศใหมากข้ึน
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กลยุทธการตลาดบริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว

THE SERVICE MARKETING STRATEGY FOR BEACH RESTAURANT
TO PROMOTE TOURISM IN COASTAL AREA

ธนวันต สิทธิไทย และ สุรพิชย พรหมสิทธ์ิ
Thanawan Sittithai and Surapit Promsit

หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของธุรกิจรานอาหารใน

แหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว 2) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในการใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ และ 3) เพ่ือกําหนดตัวแบบของสวน
ประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ประชากร
คือ รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
10 แหง กลุมตัวอยางไดแกนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางมาใชบริการ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลจํานวน 400 คน ผูวิจัยติดตามผลความพึงพอใจสวน
ประสมการตลาดบริการของผูบริโภค โดยเก็บขอมูลจากผูใหบริการและรับบริการท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมสถิติข้ันสูง

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยท่ีเปนองคประกอบของการตลาดบริการ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลท้ังชาวไทยและตางชาติของแตละองคประกอบ
ผลจากการศึกษา พบวา กลยุทธการตลาดบริการท่ีเหมาะสมของกลุมลูกคาชาวไทยสําหรับ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตามองคประกอบ
สําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดลองคประกอบกลยุทธทาง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

195

การตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
พบองคประกอบท่ีสําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ประสิทธิภาพ
การใหบริการของพนักงาน (Practical People) การใชการใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล(Beach
Aesthetic) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) การตกแตงสถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) การนําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบ
โมเดลชื่อ “P-BRIT”

ดานกลยุทธการตลาดบริการท่ีเหมาะสมของกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีเหมาะสม
สําหรับรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตาม
องคประกอบสําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบองคประกอบท่ีสําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ การใชการใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล (Beach Aesthetic) การใชสัญลักษณเพ่ือเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล (Sign Accessibility) ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของพนักงาน (Specialized ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน(Local Tourism Marketing) การตกแตงสถานท่ี
เพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment) และการนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบโมเดลชื่อ
“S-BRIT”

ABSTRACT
This study investigated the context of coastal restaurant business in

Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan in general, the creation of tourism potential,
the Thai and foreign customers’ satisfaction in restaurant service, and the
marketing distribution mix of the restaurant management that assists in
maximizing customers’ satisfaction. The sample population in this study
included 10 restaurants in Hua-Hin. The survey was carried on by on-site
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questionnaire distribution on a sample of 400 Thai and 400 foreign tourists
who used the service of the restaurants in this seaside area. The researcher
followed up the customers’ satisfactory results towards marketing mix of
customer service through the data collection of both quantitative and
qualitative approaches from the service providers and recipients. The use
the Statistic Program and the advanced of Statistic Program were employed
to analyze both quantitative and qualitative data in this research.

In this study, the researcher explored the influential factors for both
Thai and foreign customers which affected hospitality marketing in
restaurant business along the Hua-Hin coast. This study found that after the
Confirmatory Factor Analysis process (CFA), the Seven favorable marketing
strategies for restaurant business associating with Thai customers in Hua-Hin
are (i) Practical People, (ii) Beach Aesthetic, (iii) Reasonable Price, Proactive
Promotion (iv), (v) Beach Environment, (vi) Local Tourism Marketing, and (vii)
Integrated Meal Offering. As a result, the model referred to as ‘P-BRIT’ was
revealed.

This study also demonstrated that the hospitality marketing
strategies which were favorable to foreign customers for restaurant business
are likely to be utilized in its operations and management in accordance
with the influential Seven Components. After considering the results from
the Confirmatory Factor Analysis process (CFA) of hospitality marketing
strategic components by Thai restaurant business in Hua-Hin through the
segregation of hospitality marketing strategic component model of seaside
restaurants for foreign customers, it found that the seaside restaurant
business is likely to apply the Seven Components to its business which are
(i) Beach Aesthetic, (ii) Sign Accessibility, (iii) Specialized Staff, (iv) Reasonable
Price, (v) Local Tourism Marketing, (vi) Beach Environment, and (vii)
Integrated Meal Offering. In consequence, the model referred to as ‘S-BRIT’
was revealed.
คําสําคัญ

กลยุทธการตลาดบริการ
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ความสําคัญของปญหา
รานอาหารถือเปนธุรกิจบริการหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับแหลงทองเท่ียวชายทะเล

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีอยูในฐานะสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว
ท่ีจะสงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพในการรองรับและ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้รานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรางรายไดเปนอันดับท่ี
2 รองจากธุรกิจโรงแรม เปนสัดสวนประมาณ 40% ของรายไดจากการทองเท่ียวในอําเภอ
ท้ังหมด (สัมภาษณสวนบุคคลเจาหนาท่ีพาณิชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ หนวยงานการ
ทองเท่ียว เม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2555) จากบทบาทของรานอาหารท่ีสรางรายไดใหกับ
แหลงทองเท่ียวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหธุรกิจรานอาหารเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกท่ีมี
จํานวนรานอาหารมากท่ีสุด โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 147 ราน คิดเปนจํานวน 3.01% ซึ่งใน
จํานวน 100 รานอาหารนั้นตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน (สํานักบริการขอมูลธุรกิจ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552)

ท้ังนี้สาเหตุท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยใชบริการรานอาหารรองจากธุรกิจท่ีพัก
เนื่องมาจากอาหารถือเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษยในการสรางพลังงานในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน นักทองเท่ียวอาจจะประหยัดคาท่ีพักได เนื่องจากใชเวลาสวนใหญใน
การพักผอนหยอนใจตามชายหาด แตนักทองเท่ียวไมสามารถประหยัดเงินเพ่ือรับประทาน
อาหารท่ีรสชาติไมอรอย คุณภาพอาหารไมดี ระบบการบริการไมดี ทําใหรานอาหารตางๆ
ในพ้ืนท่ีกลายเปนสวนหนึ่งของการสรางแรงดึงดูดใจในการทองเท่ียว เพราะนักทองเท่ียว
บางคนมีจุดประสงคการเดินทางมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือมารับประทาน
อาหารท่ีอรอย สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทะเลในพ้ืนท่ี

ผูประกอบการรานอาหารจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางแนวความคิดของตนท่ี
แปลกใหมเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาท้ังรายเกาและรายใหม เพ่ือทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง เพราะหากลูกคาไม
พึงพอใจในการอํานวยความสะดวกของรานดานตางๆ ก็จะทําใหลูกคาไมเดินทางมาใช
บริการอีก และอาจบอกกลาวไปยังบุคคลอ่ืนๆ ดวยการพูดปากตอปาก การนําไป
วิพากษวิจารณในสื่อตางๆ ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งทําใหทาง
รานสูญเสียภาพลักษณของรานดานตราผลิตภัณฑ ดานชื่อเสียงราน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Zeithaml-Bither (2000) ท่ีแสดงใหเห็นวาสาเหตุท่ีลูกคาไมพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการบริการท่ีไรมารยาท ทําใหลูกคาไมอยากกลับมาใชบริการอีก ลูกคาท่ีไมพึงพอใจ
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มักจะถายทอดความรูสึกของตนไปสูเพ่ือนสนิท มิตรสหาย หรือญาติพ่ีนอง (Words of
mouth) ซึ่งตามหลักการของการบริการแลว การบอกกลาวความไมพอใจแกคนอ่ืนๆ จะ
เปนผลทวีคูณและจะทําใหลูกคาคนอ่ืนไมไปใชบริการดวย ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ
รานอาหารจึงสําคัญมากท่ีจะตองเอาชนะใจลูกคาใหได เนื่องจากการสูญเสียลูกคาแตละ
รายไปนั้น ยอมหมายถึงการสูญเสียธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งมีมูลคาสูงกวาการสูญเสียรายได
หลายเทา (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539)

การพัฒนาโครงสรางข้ันพ้ืนฐานของรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางเพียงพอ ดวยการพัฒนารานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวซึ่งถือเปนธุรกิจบริการในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ จะตองมีการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธแหลงขอมูลขาวสารของรานอาหาร การใชกลยุทธการตลาดบริการท่ี
เหมาะสม การประชาสัมพันธศักยภาพของสถานท่ีทองเท่ียว และธุรกิจบริการทุกสวนท่ี
อํานวยความสะดวก และรองรับความตองการของนักทองเท่ียว ใหนาสนใจก็เปนปจจัยท่ี
เอ้ืออํานวยใหกระตุนการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวชายทะเลมีมากข้ึน เปนแรงผลักดันท่ี
ทําใหผูคนแสวงหาทางออก เพ่ือพักผอนคลายความตึงเครียดมาสูสัมผัสของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอันล้ําคาอันนําไปสูการสรางคุณคาใหกับความเปนมนุษยและความพึงพอใจ
ใหกับตนเองและคนรอบขาง ซึ่งปจจัยท่ีจะทําใหธุรกิจรานอาหารจะประสบความสําเร็จได
ไมใชเพียงแคการจัดเตรียมวัตถุดิบและการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเพียงเทานั้น แตการ
สรางระดับความพึงพอใจของการใชบริการในรานอาหารดวยการใชการตลาดบริการ เปน
สิ่งสําคัญเหนือกวาท่ีจะสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งถัดไป ดวยการบอก
ตอ การพูดปากตอปากเพ่ือเปนการแนะนําตอผูอ่ืนตอไป (WOM : word-of-mouth)
เพ่ือเปนแนวโนมในการประกอบธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียว  ท่ีสรางความเชื่อท่ีวา
ผูบริโภค ตัดสินใจบริโภคอาหารเพราะความอยาก มากกวาการบริโภคเพราะความจําเปน
(กมล รัตนวิระกุล, 2549)

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การใชกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีตางกัน มีผลตอความสําเร็จ

ของการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารสําหรับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเล แตกตางกันอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล

เพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว
2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติในการใช

บริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ
3. เพ่ือกําหนดตัวแบบสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารใน

แหลงทองเท่ียวชายทะเล

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 1) ลูกคาท่ีใชบริการรานอาหารในแหลง

ทองเท่ียวชายทะเล อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผาน
มา (ตั้งแตเดือน กันยายน 2554-เดือนกุมภาพันธ 2555) ใชชวงเวลา 6 เดือน เพ่ือใหได
กลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
เปนนักทองเท่ียวคนไทย 400 ชุด ชาวตางชาติ 400 ชุด โดยเลือกศึกษาในรานอาหารท่ีเปน
รานอาหารขนาดกลางเพียงเทานั้น กลุมตัวอยาง ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก รานอาหารใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเลจํานวนท้ังสิ้นจํานวน 10 รานอาหาร โดยเลือกแผนวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ Snow Ball (การสุมแบบบอกตอ) เปนการสุมโดยอาศัยขอมูลจากตัวอยางคน
แรกใหชวยแนะนําผูท่ีสมควรจะเปนตัวอยางตอไป ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในลักษณะนี้จนได
ขอมูลตัวอยางครบตามท่ีตองการ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) ไดแก รานบานอิสระ ราน La
Mer รานอบอาหรอย รานมะขาม รานกินแหลก รานครัวยอรช รานลุงบังหัวปลาบั้งไฟ
รานนองเปลซีฟูดส รานเยาวซีฟูดส รานธาราจันทรหนาวัง 2) ขอมูลทุติยภูมิ ของรายชื่อ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยเทศบาลหัวหิน เพ่ือใชในการจําแนกประเภทของรานอาหารและนํามาสุมตัวอยาง
ในการวจิัยตอไป

เครื่องมือท่ีใชการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว” เปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
2 ประเภท ไดแก (1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) (2) แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใชสอบถามความเห็นของลูกคาท่ีมาใชบริการรานอาหาร สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ง
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ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว โดยใชการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหาร
ชายทะเลในแหลงทองเท่ียวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักทองเท่ียวในรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของนักทองเท่ียวในรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการในการใหบริการแกนักทองเท่ียว โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตอนท่ี
4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เนื่องจากเปนคําถามปลายเปด ดังนั้นใชวิธีการสรุปขอคิดเห็นโดยรวม
จากผลของแบบสอบถามดวยการกําหนดเปนแนวทางสรุปขอคิดเห็นนั้นๆท่ีผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความเห็นไว การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามใชวิธีการ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Vadility) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบตาม
เทคนิค Item Objective Congruent (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองท่ี 0.86 และหาคา
ความเชื่อม่ันดวยวิธีหาAlpha Coefficientของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน
(Reliability)เทากับ 0.87 (3) การกําหนดโมเดลกลยุทธการตลาดการบริการการตลาดการ
บริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว
โดยวิเคราะหรานอาหารขนาดกลางในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สถิติท่ีใชไดแก การวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เพ่ือศึกษาโครงสรางของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปรเดิมท่ีมีอยู
รวมกัน โดยท่ีจํานวนองคประกอบรวมท่ีหาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้น และ
ทําใหทราบวามีองคประกอบรวมอะไรบาง และมีตัวแปรใดบางอยูภายในองคประกอบรวม
นั้น โดยใชวิธีการสกัดองคประกอบโดยวิธี (Varimax) หรือการหมุนแกนองคประกอบท่ี
ยังคงทําใหปจจัยตางๆตั้งฉากกัน จากนั้นจะทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันตัวบงชี้องคประกอบของตัวแปรสังเกตได ใน
โมเดลการวัด(Measurement model) ของปจจัยสวนประสมการบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล โดยการวิเคราะหองคประกอบ จากน้ําหนัก
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องคประกอบ (Factor Loading) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Modeling : SEM)

ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง

ทองเท่ียวชายทะเลเพ่ือสรางศักยภาพทางการทองเท่ียว” สรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปและ
คุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา

1. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
สถานภาพโสด

2. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 55-64 ป โดยมีสัญชาติ
Scandinavian สัญชาติ Europe สัญชาติ America สัญชาติ อ่ืนๆ และสัญชาติ Asean
ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญอยูในระดับระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทข้ึนไป สถานภาพสมรส

ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:

EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy)
ในธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย พบวา ผลการ
วิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวแปรไดท้ังหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้

Factor ท่ี 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน” (Practical People)
Factor ท่ี 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ท่ี 3 “การโฆษณา
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ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน” (Local Tourism Marketing) Factor ท่ี4 “การตกแตง
สถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach Environment) Factor ท่ี 5
“การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ท่ี 6 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสรางสุนทรียภาพทาง
ชายทะเล” (Beach Aesthetics) Factor ท่ี 7 “การทําการตลาดเชิงรุก” (Proactive
Promotion)

ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบ
แบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้ สามารถจัดกลุมตัวแปร
ไดท้ังหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้

Factor ท่ี 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specializes Staff)
Factor ท่ี 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ท่ี 3 “การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน” (Local Tourism Marketing) Factor ท่ี 4
“การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ท่ี5 “การตกแตงสถานท่ีเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach
Environment)Factor ท่ี 6 “การใชสัญลักษณเพ่ือการเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเล” (Signs for Accessibility Factor ท่ี 7 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล” (Beach Aesthetics)

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ

ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
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ภาพท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด วย การวิ เ ค ราะห อ งค ป ระกอบ เชิ ง ยื นยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ท่ีได
จากการคํานวณ  พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มี
คาเทากับ 1.979 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และเม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ี
กําหนดไว ท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนี ทุกตัวไดแก GFI=0.932,
AGFI=0.904,  NFI=0.978, IFI=0.936, CFI=0.935 ผานเกณฑ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ี
ระดับนอยกวา 0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.052 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑท่ีกําหนด
ไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษ จึงสรุป
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ไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ” จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

2. ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ

โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลในกลุมลูกคา ชาวตางชาติ  เม่ือนํามาพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ท่ีไดจากการคํานวณ

ภาพท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด

พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มีคาเทากับ
1.985 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และเม่ือพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนดไว
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ท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก GFI=0.950, AGFI=0.917,
NFI=0.935, IFI=0.911, CFI=0.959 ผานเกณฑ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับนอยกวา
0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.060 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน

จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาดังไดสรุปในหัวขอท่ีผานมา อภิปราย

โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
กําหนดประเด็นการอภิปรายใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลของลูกคาชาวไทยและตางชาติท่ีคนพบ

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลท่ีคนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลสําหรับ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีคนพบ คือ P-BRIT

ภาพท่ี 3 กลยุทธการตลาด P-BRJT

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล สําหรับกลุม
นักทองเท่ียวชาวไทย ไดแก
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1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Practical People) การประกอบ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล ท่ีจะประสบความสําเร็จไดอยูท่ีการบริหาร
จัดการโดยรวม กลาวคือ เริ่มตั้งแตพนักงานผูใหบริการซึ่งถือวามีบทบาทและมีความสําคัญ
มากท่ีสุดท่ีจะสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ ใหกับลูกคา ท้ังนี้บุคลากรของราน
จะตองเอาใจใสลูกคาทุกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ เนนการทํางานแบบ“Team work” ไมวาจะเปนคนบริการขางนอกหรือคนใน
ครัว ถาทํางานโดยไมมีการสื่อสารท่ีดี การทํางานและการใหบริการก็จะไรประสิทธิภาพและ
ลาชาสอดคลองกับแนวความคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) ; Payne A. (1993) ท่ีกลาว
วา บุคลากรซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมการจูงใจเพ่ือใหลูกคา ไดแตกตางเหนือ
คูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิด
รึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหบริษัท

2. การตลาดเชิงรุก (Proactive Promotion) เปนกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีจะตองพิจารณาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) จะนําเสนอ
สินคาสูบริการผูบริโภคอยางไร เชน การสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ เชน
บัตรเครดิต โรงแรม ฯลฯ

3. การตกแตงสถานท่ีเพ่ือใหเขากับบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การตกแตงตองเหมาะกับบรรยากาศชายทะเล เนื่องจากการตกแตงเหมาะกับบรรยากาศ
ชายทะเล กระตุนความรูสึกในการเดินทางมาพักผอนชายทะเลใหกับลูกคา สรางความรูสึก
ทางใจในการเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของชายหาดและเม็ดทราย การตกแตงราน
สวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล สามารถสรางความประทับใจใหลูกคาเม่ือเดินทางมาใช
บริการ ท้ังนี้ การตกแตงรานสวยงามอาจทําในลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละรานอาหาร
ท่ัวๆไป กับรานอาหารในแหลงทองเ ท่ียวชายทะเล อาจจะเนนการเปน “Beach
restaurant” เพราะจุดเดนคือบรรยากาศความเปนชายทะเลท่ีเปน Signature ของราน
สวนรานท่ีไมติดชายทะเลอาจเนนความclassic ราน stand alone อาจมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูงดานการตกแตง (Walker & Lundberg, 2005)

4. การสรางความรื่นรมยทางทะเลดวยสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ดวยการใชวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เชน ลูกมะพราว แตงโม สับปะรด ฯลฯ
ก็เปนวิธีการท่ีลูกคาสวนใหญมีความตองการเพราะเสมือนเปนการกระตุนตอมรับรสอาหาร
ในการมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเล เชนเดียวกับ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ; Walker &
Lundberg, 2005 ท่ีไดกลาววา เครื่องมือตางๆท่ีใช และสิ่งท่ีมองเห็นไดตางๆ จะสะทอน
ถึงรูปแบบและคุณภาพขององคกร ถึงแมบางครั้งสิ่งท่ีมัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให
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การบริการมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากนัก แตจะชวยเสริมสรางความม่ันใจใหแกลูกคา และ
เปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาไปดวย ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังนั้นบริษัทควรตองจักการใหดี เพราะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาได

5. ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) ราคาอาหารของรานอาหารใน
แหลงทองเท่ียวชายทะเลจะไมควรสูงนัก เพราะกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมชนชั้นลางถึง
ชนชั้นกลางซึ่งมีจํานวนมากในสังคม รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลจึงมี
กลุมเปาหมายท้ังวัยรุน วัยทํางานและวัยกลางคน และชาวตางชาติวัยสูงอายุท่ีเกษียณจาก
การทํางานแลว ท้ังนี้การตั้งราคาอาหารจะตองมีหลักการตั้งราคา โดยดูจากคูแขงใกลเคียง
เพ่ือ รูเขา รูเรา เพราะหากรานอาหารใดตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก ลูกคาก็จะไมเดินทางไป
ใชบริการ เพราะจุดประสงคหลักของลูกคา คือ การรับประทานอาหารทะเล ดังนั้นลูกคามี
ตัว เลือกมากมายในการตัดสินใจสิ่ ง ท่ีดี ท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล
ชาวประเสริฐ (2547) กลาววาราคาจะตองไมสูงจนเกินไป เนื่องจากธุรกิจจะตองอยูใน
สภาวะของการมีคูแขงขันหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมี
คุณภาพสูงกวาคูแขงขันมากเทากับราคาท่ีเพ่ิม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจ
ตอไป

6. การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลาย (Integrated Meal
Offering) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการ
สัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไว
เพ่ือบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาท้ังไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการ
มาสังสรรคกับเพ่ือนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติท่ีมีนิสัยชื่น
ชอบการดื่มเบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปน
บริการเสริมท่ีจัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักท่ีจะขาย เพราะโดยท่ัวไปลูกคามา
รับประทานอาหารทะเล

7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) เปน
การจัดทําการสงเสริมการขายเปนอีกชองทางในการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากลูกคา
อาจจะตัดสินใจไปใชบริการเพราะไมเคยไป จึงอยากไดรับประสบการณครั้งแรก ซึ่งหาก
การบริการอาหารดี ลูกคาก็จะพึงพอใจ ประทับใจและบอกตอไปยังกลุมบุคคลตางๆ ทําให
รานอาหารไมตองเสียเงินงบประมาณในการประชาสัมพันธรานมากนักมีคุณสมบัติ ขอดี
และขอจํากัดท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีได
กลาววา การสงเสริมการตลาดจะชวยใหลูกคาทําตามในสิ่งท่ีเราคาดหวัง ไดแก การรูจัก
และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช และตัดสินใจซื้อมากข้ึน โดยอาศัย
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เครื่องมือท่ีตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคาไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ท่ีการสงเสริม
การตลาดรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลาย

ภาพท่ี 4 กลยุทธการตลาด S-BRIT

กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเ ท่ียวชายทะเลสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีคนพบคือ S-BRIT

1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specialized Staff) พนักงานจะตอง
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใหบริการดวยความเปนไทยดวยการไหวและการยิ้ม
แยมแจมใส สอดคลองกับ Rosenberg, Larry J., & Czepiel, John A. (1984) ท่ีกลาววา
บุคลากรซึ่งตองแตกตางเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติท่ีดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดรึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหบริษัท

2. การใชสัญลักษณเพ่ือการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ไดแก
เลมเมนูอาหารท่ีสวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจน มีปายรานอาหารท่ีชัดเจน มีการ
บริการโทรทัศนติดสัญญาณดาวเทียม ทําใหเปนแรงขลับเคลื่อนท่ีทําใหลูกคาเขาถึง
รานอาหารไดในท่ีสุด เนื่องจากเลมเมนูอาหารท่ีสวยงามอานงายทําใหอาหารท่ีลูกคาสั่งกับ
อาหารท่ีลูกคาไดรับตรงกัน ปายรานท่ีชัดเจนทําใหการเดินทางเขาถึงรานเปนไปไดอยาง
สะดวก และโทรทัศนท่ีติดสัญญาณดาวเทียม ทําใหลูกคาบางรายท่ีชื่นชอบรายการ
บางอยาง เชน ฟุตบอล มีแรงบันดาลใจท่ีจะเดินทางไปใชบริการ เชนเดียวกับ ชัยสมพล
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ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานท่ี
ลานจอดรถ สวน หองน้ํา ปายประชาสัมพันธ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีลูกคาใชเปนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัย
หนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งหรูหราและสวยงามเพียงใด
ลูกคาจะคาดหวังวาบริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย ควบคูไปกับการสรางความรื่นรมย
ทางใจทางบรรยากาศ

3 . การจัดตกแต งสถาน ท่ี ใหสวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล  ( Beach
Environment) จากบทสัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวา การใชแสงไฟ/
แสงเทียนเพ่ือสรางบรรยากาศชายทะเลเปนการสรางบรรยากาศใหลูกคา สรางความโร
แมนติกกับการสัมผัสกลิ่นไอของชายทะเล การตกแตงรานสวยงาม สรางความประทับใจให
ลูกคาเม่ือเดินทางมาใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) กลาววา
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอ
การรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการท่ีนําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน
ดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ

4. การสรางความรื่นรมยทางทะเลดวยสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ของผูใชบริการอาจทําไดโดยการสรางความรูสึกของการอยูในบรรยากาศ
ชายทะเล ท้ังนี้เปนวิธีการสรางประสบการณใหลูกคารูสึกวารับประทานอาหารท่ีชายทะเล
ไดแก การใชโตะไม ไมไผ แทนวัสดุ อ่ืนๆ นอกจากนี้การจัดเตรียมภาชนะท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะใหกับลูกคาเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจดานความสะอาด และสุขาภิบาลอาหารก็เปน
เรื่องท่ีสําคัญท่ีจะทําใหลูกคาไมรูสึกกระอักกระอวนใจท่ีจะหยิบใช นอกจากนี้ภาชนะและ
อุปกรณจัดเสริฟอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะทําใหลูกคารูสึกตอไปวาอาหารและสิ่งอ่ืนๆ
สะอาด และเปน “Clean Food Good Taste”

5. ดานความคุมคาของราคา ราคาควรยุติธรรมท้ังชาวไทยและตางชาติ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม และความคุมคาของราคาของสินคาและบริการ สอดคลอง
กับ Paul R. Dittmer and Gerald G. Griffin (1989) ท่ีกลาวถึง ปจจัยท่ีมีสวนในการเพ่ิม
ยอดขายในธุรกิจภัตตาคารในงานวิจัยวา มีปจจัยอยูหลายสวนท่ีมีผลกระทบตอยอดขาย
สินคา โดยหลักการตั้งราคาควรตั้งราคาสินคาท่ีสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ราคาอาหาร และ
เครื่องดื่มควรเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการตั้งราคา 3 วิธี คือ การกําหนดราคาสินคาตามภัตตาคาร
คูแขงขัน การกําหนดราคาโดยใชอัตราสวนของราคาเปรียบเทียบกับตนทุนและการกําหนด
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กําไรข้ันตนท่ีตองการรวมกับตนทุน ซึ่งความคุมคาของราคากับสินคาและการบริการท่ีไดรับ
ควรมีความเหมาะสมกัน

6. การใหบริการอาหารท่ีหลากหลาย (Integrated Meal Offering) เปนการ
เชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไวเพ่ือบริการ
ลูกคา เนื่องจากลูกคาท้ังไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการมาสังสรรค
กับเพ่ือนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติท่ีมีนิสัยชื่นชอบการดื่ม
เบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร  นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปนบริการเสริม
ท่ีจัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักท่ีจะขาย เพราะโดยท่ัวไปลูกคามารับประทาน
อาหารทะเล และอาหารอ่ืนๆมากกวามีจุดประสงคมารับประทานเบเกอรี ดังนั้นการ
ใหบริการเบเกอรีอาจไมมีความสําคัญเทาการใหบรกิารอาหารท่ีหลากหลาย เนื่องจากลูกคา
ทราบวา เปนรานอาหารไมใชรานกาแฟ หรือรานขายเบเกอรี สอดคลองกับแนวความคิด
ของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีไดกลาววา ผลิตภัณฑ ในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
การตลาด ไมวาจะเปนในธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการ จะตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือ
ในการวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึง ความจําเปน และความตองการท่ีมีตอผล
ผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลักเพ่ือธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของ
ลูกคาไดมากท่ีสุด

7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) สิ่งท่ี
สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุรกิจตองพิจารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคาเพ่ือท่ีจะเลือกวิธีท่ีติดตอสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงและจูงใจลูกคาไดอยาง
เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ินสามารถชวยประชาสัมพันธรานได
เปนอยางดี เนื่องจากลูกคาหลายรายท่ีไมรูจักรานอาหารท่ีอรอยๆ ก็อาจจะเปดแผนพับ
โบรชัวร  ของททท.จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ ท่ี มีร านอาหารแนะนํา  การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน เชน วิทยุ โทรทัศนผานเคเบิ้ลทองถ่ิน ปายโฆษณาตางๆ
และการเขารวมกิจกรรมทองถ่ินเม่ือมีกิจกรรมตางๆจัดข้ึนสามารถสรางการรับรูทาง Brand
ของราน สอดคลองกับบทสัมภาษณของผูประกอบการรานบานอิสระท่ีกลาววาการ
ประชาสัมพันธในทองถ่ิน และการเขารวมกิจกรรมทําใหรานอาหารของเขาไดยอดขายจาก
กลุมขาราชการ กลุมทัวร ฯลฯ ซึ่งเม่ือประชาสัมพันธจากสื่อทองถ่ินแลว ผูใชบริการก็จะ
นําไปประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ อีกตอไป เชน การพูดปากตอปาก ขอคนพบจากการ
วิจัยสิ่งท่ีเหมือนกันของกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล
สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ 3 องคประกอบแรกของกลยุทธ คือ
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1) การใหบริการของพนักงานเชิงประจักษ (Practical People) และ(Specialized
people) 2) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) และ(Value for Money) และ
3) การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถ่ิน (Local Tourism Marketing) ซึ่งตรง
กับทฤษฎีแนวคิดทางการตลาดของ Kotler (2003) ; Lovelock C. & Wright.L. (2002) ;
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ซึ่งกลาวถึง แนวความคิดทางการตลาดวาการให
ความสําคัญ 3 สวน ดังนี้

1. ความสําคัญของลูกคา (Customer Orientation) หมายถึง การท่ีใหความ
ตองการของลูกคาเปนเครื่องชี้วาผูผลิตจะผลิตสิ่งใดจึงจะตอบสนองความตองการของลูกคา
ซึ่งตรงกับกลยุทธดานผูใหบริการ Practical People และ Specialized people

2. ความสําคัญของกําไร (Profit Orientation) โดยท่ัวไปแลวจุดมุงหมายประการ
สําคัญท่ีสุดของกิจการธุรกิจคือกําไร กําไรทําใหกิจการเจริญเติบโต และสามารถจายเงินปน
ผลเพ่ิมข้ึนแกผูเปนเจาของและผูดําเนินงาน แตการทํากําไรของกิจการจะตองใหสอดคลอง
ไปกับความตองการของสังคมดวย โดยจะตองจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัย ซึ่ง
ตรงกับองคประกอบกลยุทธ Reasonable Price และValue for Money

3. การรวมกันของงานทางการตลาด (Integration of Marketing Activities)
เปนการนําเอาพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) การโฆษณา (advertising)
และการขาย (sales) มาพิจารณาซึ่งตรงกับกลยุทธดานการโฆษณา ประชาสัมพันธรานผาน
สื่อทองถ่ิน Local Tourism Marketing

ดานความแตกตางของกลยุทธระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติคือ
ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวตางชาติจะเนนทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานใหบริการ ในขณะท่ีคนไทยใหความสําคัญกับความ
กระตือรือรน เอาใจใส มีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีมีความซื่อสัตย นอกจากนี้กลยุทธ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยจะตองใหความสําคัญกับการทําการตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) ในการรวมใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรม ในขณะท่ีชาวตางชาติ
ไมไดใหความสําคัญในการใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรมเทียบเทากับการใช
สัญลักษณเพ่ือการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ซึ่งไดแก การท่ีมีเลมเมนูอาหารท่ี
สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจนมีปายรานอาหารท่ีชัดเจน มีการบริการโทรทัศนติด
สัญญาณดาวเทียม



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

212

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. การวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลใน

ครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องกลุมตัวอยางของงานวิจัยเปนการศึกษาเฉพาะรานอาหารขนาดกลาง
จากกลุมตัวอยางผูใชบริการชาวไทยเทานั้น

2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียว
ชายทะเลอ่ืนๆ ทําในพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. หากทําการวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจขอมูลผูใชบริการท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติจัดกลุมรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลใหม โดยเพ่ิมรานอาหารขนาด
เล็กและขนาดใหญไปดวย เพ่ือความละเอียดของกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาตอบ เพ่ือใหได
โมเดลท่ีคนพบตามกลุมผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเล เพ่ือประโยชน
ของรานอาหารท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญในการนํากลยุทธไปประยุกตใชในอนาคต

2. งานวิจัยครั้งตอไปควรวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการแยกตามประเภท
ผู ใชบริการชาวตางชาติ  โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เชน ศึกษาชาวตางชาติ ท่ี เปน
สแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพ่ือใหไดกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลของลูกคากลุมเปาหมายแตละกลุมไดชัดเจนมากข้ึน

3. งานวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวชายทะเลอ่ืนๆ เชน
ชะอํา พัทยา ปราณบุรี ฯลฯ เก่ียวกับกลยุทธการการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเท่ียวชายทะเล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันวามีการเลือกใชกลยุทธการตลาดบริการ
รานอาหารในแหลงทองเท่ียวชายทะเลเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร
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บทบาทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

ROLE OF PUBLIC RELATIONS MEDIA TOWARDS THE DECISION-MAKING
OF CONTINUING STUDY OF FRESHMAN YEAR STUDENTS

IN RATCHAPHRUEK COLLEGE

พรพิมล สมัพัทธพงศ
Pornpimol  Sampatpong

หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดยอ
บทบาทของสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี
1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 2) เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) เพ่ือศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 372 คน เครื่องมือท่ีใช
วิจัยนี้เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)

ผลการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้
1. เพศท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัย

ราชพฤกษ ในเรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

2. ระบบการศึกษาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
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จากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนจากสื่อ
ประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความเชื่อม่ันในทีมผูบริหาร
วิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพ่ือการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน ครู
อาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ
พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
Role of public relations media towards the decision-making of

continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College are
1) to study the personal individual’s factor towards the decision-making of
continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College 2) to
study the exposure on public relations media towards the decision-making
of continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College 3) to
study perception on public relations media towards the decision-making of
continuing study of freshman year students in Ratchaphruek College.
The samples in this study composed of 372 students. The instrument tool
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was the Questionnaire forms. The data was analyzed by using means,
standard deviation and multiple regression analysis.

The result of testing hypothesis was;
1. There was the difference between sexes in term of commutation

information from public relations media at .05 level of significant.
2. There was the difference between Ex-school in terms of seeing

the building and area from public relations media, having known from the
student that lecturers here are well taking care, and special promotion for
new student at .05 level of significant.

3. There was the difference between different majors in term of
seeing the classroom and academic environment from publish relations
media, seeing the lecturer’s, having a confident on management team,
having a loan for students, having publish relation about loan, having
advertisement for Ratchaphruek College, introducing from the student,
teacher from the old school was recommended at .05 level of significant.

4. There was the difference between parents’ occupation in term of
seeing the building and area from public relations media at .05 level of
significant.

5. There was the difference between parents’ income in term of
location of the Ratchaphruek College and seeing the building and area from
public relations media at .05 level of significant.

The results of testing multiple regression analysis were found that
the open-minded of public relation media had a positive relationship to
decide continuing study in bachelor’s degree level at .05 level of significant
and the perception of public relation media had a positive relationship to
decide continuing study in bachelor’s degree level at .05 level of significant

คําสําคัญ
สื่อประชาสัมพันธ ศึกษาตอ วิทยาลัยราชพฤกษ
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ความสําคัญของปญหา
สังคมปจจุบันเม่ือมองไปดานใดก็ลวนแตมีเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการสื่อสารท้ังสิ้น

อันไดแก สื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสื่อพิมพแผน
ปลิว แผนพับ การใชสื่อมีประโยชนมากมายในดานการแจงขาวสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และใหขอมูลความรูตางๆ และสถาบันการศึกษาถือเปนองคกรหนึ่งท่ีไดมี
การนําสื่อประชาสัมพันธมาใชในการประชาสัมพันธทางการศึกษา ซึ่งทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายเพ่ือสรางกระบวนการปฏิสัมพันธในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การสรางภาพพจนท่ีดีใหแกสถาบันนั้นจําเปนตองใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธท่ีทําใหเกิด
ภาพพจน ซึ่งมีสวนชวยใหองคการดําเนินงานไปดวยดี สรางความเชื่อม่ัน สรางความเขาใจ
การยอมรับและความเชื่อถือจากประชาชนท่ัวไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถาสถาบัน
ใดมีภาพพจนท่ีดีจะไดรับความเชื่อถือไววางใจและการสนับสนุนรวมมือใหสถาบันนั้น
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาสถาบันใดมีภาพพจนท่ีไมดี ยอมไดรับการ
ตอตานและการดูหม่ินเกลียดชังภาพพจนจึงเปนรากฐานแหงความม่ันคงของสถาบันตาง ๆ
(วีระวัฒน อุทัยรัตน, 2545)

วิทยาลัยราชพฤกษ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันท่ี 9 ของสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตรเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนคน
เกง มีความรู ทักษะ ความชํานาญ ในแตละสาขาวิชา สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ดังปรัชญาของวิทยาลัยท่ีกลาวไววา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม
นําหนาสูสากล” โดยวิทยาลัยราชพฤกษมีแนวทางในการขยายสถาบันเพ่ือรองรับจํานวน
นักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงความจําเปนอยางเรงดวนในการจูงใจ โนมนาวใจ
หาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและจูงใจนักศึกษาใหเขามาศึกษาท่ีสถาบัน โดยใชสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเขาใจ สรางภาพพจนท่ีดีใหแกวิทยาลัย
ราชพฤกษสรางแรงจูงใจในการศึกษา ใหนักศึกษามีความตองการท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยราชพฤกษแหงนี้อยางถาวร สําหรับสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ
วิทยาลัยราชพฤกษมีท้ังสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล เปนสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่งท่ีวิทยาลัยราชพฤกษนํามาใชประโยชนในการ
ประชาสัมพันธการรับเขาของวิทยาลัยราชพฤกษ (คูมือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษป
การศึกษา, 2553)

จากความสํา คัญขางตนทําใหผู วิจั ย เ กิดสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของสื่ อ
ประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราช
พฤกษ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษ และ
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เพ่ือปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษใหมีเหมาะสมแกการสรางภาพพจน
ท่ีดีใหสถาบัน และจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยราชพฤกษเพ่ิมมากข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
สื่อประชาสัมพันธใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1

ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. เพ่ือศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะทําใหการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน
2. การเปดรับสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2552
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษซึ่งมีจํานวนประชากร 372 คน ดังนี้ คณะ

บริหารธุรกิจ 187 คน คณะบัญชี 37 คน คณะนิติศาสตร 70 คน คณะนิเทศศาสตร 41 คน
คณะวิทยาศาสตร 37 คน
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แบบสอบถามปลายปด และปลายเปด ท่ีกําหนดไวเปนโครงสราง ใหครอบคลุม

หัวขอท่ีตองการศึกษา ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย

เพศ ประเภทโรงเรียนเดิม สาขาท่ีศึกษา อาชีพผูปกครอง และรายไดผูปกครอง
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปดรับ และการรับรูสื่อประชาสัมพันธระดับ

ปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ บอยครั้งมาก บอยครั้ง บางครั้ง
นานๆ ครั้ง ไมเคย โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปล
ระดับตามเกณฑการประเมิน

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัย ราชพฤกษ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ท่ีมีคําตอบใหเลือก
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลระดับตามเกณฑการประเมิน

และเพ่ือใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
out) เพ่ือใหแนใจวาผูตอบจะมีความเขาใจตรงกัน และตอบคําถามตามความเปนจริงไดทุก
ขอ กําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) คา  ตั้งแต .70 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงใชได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)

3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลนี้สถิติ ท่ี ใชไดแก คารอยละ(Percentage) คาความถ่ี

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple
regression analysis)

ผลการวิจัย
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
1. เพศของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ แตกตางกันหรือไม พบวา
นักศึกษาชาย มีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ใน
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เรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธสูงกวานักศึกษาหญิง (t=4.438) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2. สายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1ระดับ
ปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจาก
นักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหมสูงกวาสายอาชีวศึกษา (t=5.300 t=5.012 และt=4.000 ตามลําดับ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความ
เชื่อม่ันในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพ่ือการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึง
ทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือนๆ มาเรียนท่ีวิทยาลัยแนะนําใหมา
เรียนดวยกัน และครูอาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัย
จากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

สมมติฐานท่ี 2 การเปดรับสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

คาคงที่ (Constant) 0.188 6.508 0.000*
1. ทราบจากสือ่ประชาสัมพันธถึงตําแหนง
ที่ตั้งของวิทยาลัย

0.059 0.185 2.651 0.008*

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลยัจาก
สื่อประชาสัมพันธ

0.060 0.107 1.349 0.178

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ
วิทยาลยัจากสื่อประชาสัมพันธ

0.057 -0.212 -2.604 0.010*

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ

0.061 0.018 0.232 0.817

5. เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อ
ประชาสัมพันธ

0.046 0.125 1.885 0.060

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กาํลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี

0.045 -0.038 -0.579 0.563

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลยั 0.046 0.061 0.930 0.353
8. อัตราคาเลาเรียน 0.047 0.090 1.363 0.174
9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ 0.058 -0.059 0.746 0.456
10. มีรถสาธารณะใหบริการ 0.043 0.098 1.453 0.147
11. สื่ อประสัมพันธมี การแนะนําวั สดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย

0.052 0.074 1.052 0.294

12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ

0.050 0.006 0.084 0.933

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 0.043 -0.128 -1.867 0.063
14. มีสนามกีฬาใหบริการ 0.044 0.111 1.706 0.089
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 0.049 -0.035 -0.414 0.679
16. มี ก า รจั ด โปร โ มชั่ นพิ เศษสํ าห รับ
นักศึกษาใหม

0.050 0.119 1.568 0.118

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย 0.045 0.000 0.000 1.000
18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําให
มาเรียนดวยกัน

0.041 0.185 2.846 0.005*

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

0.033 -0.029 -0.488 0.626

F = 5.187 R2 = 0.219 r = 0.468
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จากตารางท่ี 1 พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย เห็น
ภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ และเพ่ือนๆ มาเรียนท่ี
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

คาคงที่ (Constant) 0.135 14.767 0.000*
1. ท ร า บจา กสื่ อ ป ระช าสั มพั น ธ ถึ ง
ตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย

0.042 0.179 2.758 0.006*

2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลยัจาก
สื่อประชาสัมพันธ

0.043 0.018 0.243 0.808

3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ

0.041 -0.025 -0.334 0.739

4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ

0.044 0.133 1.840 0.067

5. เ ห็ น บุ ค ลิ ก ค ณ า จ า ร ย จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ

0.033 0.015 0.238 0.812

6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี

0.032 -0.064 -1.059 0.290

7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย 0.033 -0.029 -0.480 0.632
8. อัตราคาเลาเรียน 0.034 0.302 4.918 0.000*
9. ข อ มู ล ก า ร เ ดิ น ท า ง จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ

0.041 0.058 0.795 0.427

10. มีรถสาธารณะใหบริการ 0.031 -0.136 -2.179 0.030*
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ตารางท่ี 2 (ตอ)

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ Unstandardized
coefficients

Standardized
Coefficients t p

11. สื่อประสัมพันธมีการแนะนําวัสดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย

0.038 -0.075 -1.159 0.247

12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ

0.036 0.140 2.108 0.036*

13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา 0.031 0.098 1.538 0.125
14. มีสนามกีฬาใหบริการ 0.032 0.066 1.096 0.274
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา 0.035 0.001 0.015 0.988
16. มีการจัด โปรโมชั่นพิ เศษสําหรับ
นักศึกษาใหม

0.036 0.015 0.216 0.829

17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย 0.032 0.011 0.174 0.862
18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําให
มาเรียนดวยกัน

0.030 0.027 0.451 0.652

19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

0.023 0.088 1.614 0.108

F = 9.036 R2 =0.328 r =0.573

จากตารางท่ี 2 พบวา การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย
อัตราคาเลาเรียน มีรถสาธารณะใหบริการ และมีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาใหเห็นใน
สื่อประชาสัมพันธ

อภิปรายผล
ผลการจากวิเคราะหขอสมมุติฐานพบวา นักศึกษาชายมีการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ในเรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อ
ประชาสัมพันธสูงกวานักศึกษาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลของการ
เปรียบเทียบระบบการศึกษา นักศึกษาสายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
จากนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม สูงกวาสายอาชีวศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการ
ทดสอบสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา สาขาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียน และบรรยากาศ
การเรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ
มีความเชื่อ ม่ันในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกู เ พ่ือการศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษามีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพ่ือน ๆ มาเรียนท่ี
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน และครูอาจารยท่ีสถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนท่ีนี้ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอาชีพผูปกครองของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานท่ีใน
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายไดเฉลี่ย
ครอบครัว ผลการทดสอบพบวารายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึง
ตําแหนงท่ีตั้งของวิทยาลัย และเห็นภาพอาคารสถานท่ีในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจจะเปนเพราะการท่ีมีสายการเรียนท่ีแตกตางกัน
หรือระดับการศึกษาสงผลใหมีทัศนคติหรือมุมมองท่ีแตกตางกันไป ซึ่งมีความสอดคลอง
กับปรมะ สตะเวทิน (2538) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตรของผูรับสารนั้น
ประกอบดวยลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูรับสาร ซึ่งหมายถึงลักษณะทางจิตใจของ
มวลชนผูรับสาร เชน นิสัยการใชสื่อมวลชน ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม ความนับถือ
ตนเอง รสนิยม ความตองการ เปนตน ดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร
หมายถึง ดานอายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและภูมิลําเนา
และมีความสอดคลองยุบล  เบ็ญจรงคกิจ (2542) ไดกลาวไววา เม่ือบุคคลท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การสื่อสารซึ่งถือ
วาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคล ยอมเปนไปตามหลักดังกลาวเชนกัน กลาวคือ บุคคล
ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ยอมมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีแตกตางกัน
ดวย

ดังนั้นจึงสรุปไดวา “สื่อ” (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการสื่อสารเพราะสื่อทําหนาท่ีเปนพาหนะหรือตัวกลาง ในการเชื่อมโยงระหวางผู
สงสารกับผูรับสารใหสามารถติดตอสื่อสารกันได ซึ่งหากไมมีสื่อเปนตัวกลางนําสารไปยัง
ผูรับสารแลว การสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่อทางดานบุคคล, ดานสื่อมวลชน และดานสื่อ
เฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารท่ีมี
วัตถุประสงค  เ พ่ือการเผยแพรความรูและขาวสารท่ีเปนเรื่องราวเฉพาะสําหรับ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการกําหนดไวแนนอนแลว ยังเปนการจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูรับขาวสาร
บังเกิดความเขาใจอีกดวยอยางไรก็ดี การจัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพรขาวสารความรูไปยัง
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ผูรับสารนั้นสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพ
ทองถ่ิน สิ่งแวดลอมงบประมาณ ตลอดจนความพรอมของผูรับสารและผูสงสาร

ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบวา ควรใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธมากยิ่งข้ึนในดานสื่อบุคคล

ดานมวลชน และดานสื่อเฉพาะกิจ เพ่ือใหนักเรียนหรือนักศึกษาไดเพ่ิมระดับการรับรู
ขาวสารเก่ียวกับวิทยาลัยราชพฤกษ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคลถือได
วาเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ

บรรณานุกรม
กัลยา วานิชยบัญชา. (2551). การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร. พิมพครั้งท่ี1. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรมะ  สตะเวทิน. (2538). การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. พิมพครั้งท่ี 1.

กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. (2542). การวิเคราะหผูรับสาร. กรุงเทพฯ : โครงการตําราภาค

วิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยาลัยราชพฤกษ. (2553). คูมือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2553.

นนทบุรี : วิทยาลัยราชพฤกษ.
วิมลพรรณ อาภาเวท. (2546). การวางแผนการประชาสัมพันธและการรณรงค.

กรุงเทพฯ : บริษัท บุค พอยท จํากัด.
วีระวัฒน อุทัยรัตน. (2545). ภาพลักษณของโรงเรียน. สืบคนจาก

http//: www.moe.go.th/main2/article/SchoolImage.htm



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
หมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

FACTORS THAT AFFECT THE HEAL TH BEHAVIOR OF THE ELDERLY
IN COMMUNITY MOO 1 THUMBON BANGTATLAD PAKKRED DISTRICT,

NONTHABURI PROVINCE

ศศินันท วาสิน1 สมชาย สุขอารียชัย2

Sasinan Wasin1 Somchai Sukareechai2

1สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว ศนูยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

2สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว ศนูยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน

ชุมชนหมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัย
คือ 1) เพ่ือศึกษาปญหาสุขภาพและปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย ใชแนวทางการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถาม ในกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุ มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ตองอานออกเขียนไดและ
อาศัยอยูใน หมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 150 ราย

ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 60-70 ป
มีสถานภาพสมรสจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา แหลงของรายไดสวนใหญจะมาจาก
รัฐบาล รองลงมาคือรายไดจากบุตร-ญาติ โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูกับครอบครัว (สามี/
ภรรยา/ลูก/หลาน) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวมพบวา อยูในระดับดี
และพบวาผู ส ูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว ประกอบดวยโรคความดันโลหิตสูง
โ รค เบาหวานและความดัน โลห ิตส ูง  โ รค เบาหวาน  โ รคหัว ใ จ  และปวด เข า
ตามลําดับ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชน พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
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ในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) สวน ความเชื่อและคานิยม พบวามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเลย อยางไมมีนัยสําคัญ

ABSTRACT
The study on the factors that affect the health behavior of the

elderly in the community Moo 1 Thumbon bangtatlad Pakkred district,
Nonthaburi province. The objective of this study 1) To study health
problems and factors that affect  the health behavior of  the elderly  in the
community Moo 1 Thumbon bangtatlad  Pakkred district, Nonthaburi
province. 2) To study relationship of factors are affect the health behavior
of  the elderly  in the  community. Research methodology is Quantitative
Research. The Instruments to gather data are questionnaire for personal
data. The participants were the elderly people who are over 60 years old
(that can read and write) and live in Moo 1 Thumbon bangtatlad  Pakkred
district, Nonthaburi province.The sample is 150 case

The results of research that : Most of elderly are female,  Age is
during 60-70 years old, marriage status, most seniors graduating grade. The
source of income comes from the government, followed by family.  Most of
the elderly live in the family. (Husband/wife/son/ grandson) The health
behaviors of the elderly as a whole was at a good level (mean=3.69) and
found that elderly people have underlying disease : Hypertension, Diabetes
with Hypertension, Diabetes disease, Heart disease, O A Knee .Factors that
affect the health behavior of the elderly in the community were family
relationship and participation of the community (p <.01).

คําสําคัญ
พฤติกรรมสุขภาพ ผูสูงอายุ

ความสําคัญของปญหา
สังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจท้ังในระดับชาติและระดับโลก

เพราะมีผลกระทบอยางกวางขวาง ท้ังในครัวเรือน ระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ รายไดตอหัวประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณรัฐบาล
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การจางงานและแรงงานในระดับจุลภาค การบริการดานตางๆ โดยเฉพาะการบริการ
ดานสุขภาพและสังคม ซึ่งพบวา ผูสูงอายุรอยละ7.8 ตองอาศัยอยูตามลําพังคนเดียว
ผูสูงอายุเกือบรอยละ 50 มีโรคประจําตัวและเจ็บปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
(กองแผน และงบประมาณ อบจ.นนทบุรี, 2554) จากสถิติดังกลาว จะเห็นไดวาประชากร
ผูสูงอายุจํานวนไมนอยท่ีตองการการพ่ึงพา มีปญหาทางดานสุขภาพ ดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจดานกายภาพท่ีอยูอาศัย ปญหาตางๆ เหลานี้จะสงผลถึงวิธีการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผูดูแล จึงมีความตองการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวอยางตอเนื่อง ท้ังใน
ระดับครอบครัว ชุมชน การดําเนินงานดานผูสูงอายุไดรับความสนใจและดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม จึงไดจัดทําแผนระยะยาวผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 2 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) ซึ่งประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพปญหาของผูสูงอายุในดาน
สุขภาพอนามัย การศึกษา ความม่ันคงทางรายไดและการทํางาน ดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานสวัสดิการสังคมรวมท้ังวัตถุประสงคหลัก นโยบายมาตรการตลอดจนเปาหมายแตละ
ดาน (วันดี โภคะกุล, 2548)

การกาวเขาสูประชากรผูสูงอายุไทยไดปรากฏชัดในศตวรรษท่ี 21 จาก พ.ศ. 2503
ถึงปจจุบันประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามลําดับ โครงสรางของประชากรผูสูงอายุจึง
เปลี่ยนไป และผูสูงอายุมีอายุยืนยาวข้ึน ผูสูงอายุหญิงมีมากกวาผูสูงอายุชาย สาเหตุท่ี
นําไปสูการสูงอายุคือ การลดภาวะการเจริญพันธุ การลดภาวการณตายสงผลตอการเพ่ิม
ประชากรผูสูงอายุ ถึงแมวาผูสูงอายุจะมีอายุยืนยาว แตกลับมีจํานวนปท่ีตองพ่ึงพาผูอ่ืน อัน
เนื่องจากการเจ็บปวยดวยเรื้อรัง ในขณะเดียวกันศักยภาพการเก้ือหนุนกลับลดลง อดีต
ประชากรแรงงาน 10 คนดูแลผูสูงอายุ  แตปจจุบันแรงงาน 6 คน ใหการเก้ือหนุนผูสูงอายุ
1 คน และอนาคตป พ.ศ. 2573 ประชากรวัยแรงงาน 2 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน

ผูสูงอายุมีลักษณะท่ีเปราะบางท้ังรางกาย และจิตใจ สังคมไทยผูสูงอายุ ตองการ
ไดรับการเก้ือหนุนจากคูสมรสและบุตร สวนใหญบุตรเปนผูดูแลหลักยอมมีปญหาในการ
ดูแลเพราะสามารถดูไดในดานกายภาพเทานั้น ผูสูงอายุในเขตเมืองจะเปนกลุมเปราะบาง
ท่ีสุด เพราะมีจํานวนบุตรนอย ดานท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวและอยูกับคูสมรสมี
แนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องความสามารถในการดูแลตนเอง เปนภาระหนักอยูในสภาวะท่ี
ไมม่ันคง ไดมีการคาดประมาณกันไววา ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
(Aged Society) ในป พ.ศ. 2570 (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) จากปญหาและนโยบาย
ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะสํารวจคนหา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชุมชน วาผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธ
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พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เพ่ือการวางแผน ดําเนินกิจกรรม สงเสริมสุขภาพ ในชุมชน
ตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ปญหาสุขภาพและปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชนมี

อะไรบาง
2. ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชนมีความสัมพันธกันอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปญหาสุขภาพและปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุใน

ชุมชน
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุใน

ชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก การแจกแจงความถ่ี และคารอยละ ใชสําหรับวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางและใชการวิเคราะหถดถอย (Regression
Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
แบบปลายปดเพ่ือสอบถามผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 150 ราย สุมตัวอยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ผูสูงอายุมีอายุอยูในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป
2) ตองอานออกเขียนได 3) ตองอาศัยอยูในหมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยดัดแปลงแบบสอบถามจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ขอคําถามสวนท่ี 1
ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับ
สัมพันธภาพในครอบครัว สวนท่ี 3 คําถามท่ีเก่ียวกับความเชื่อและคานิยม สวนท่ี 4 คําถาม
เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
ขอคําถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบประมาณคา แบบ Likert scale ในการรวบรวมขอมูล
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนนตามความเปนจริงตามรายการขอคําถามในแตละ
ประเภทคะแนน 1-5 ใหคะแนน 1 ถารายการขอคําถามเปนจริง หรือเห็นดวยนอยท่ีสุด
และใหคะแนน 5 ถาเปนจริงหรือเห็นดวยมากท่ีสุดโดยใหความหมายของระดับคะแนนดังนี้
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เห็นดวยนอยท่ีสุด -------------------------------------------------------------เห็นดวยมากท่ีสุด
1 2 3 4 5

ความสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อและคานิยม การมีสวน
รวมของชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ดังนี้

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

พฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชุมชน

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- เศรษฐกิจ

สัมพันธภาพในครอบครัว
-การทํากิจกรรมรวมกัน
- ความรักใครผูกพันกัน
-การสนับสนุนชวยเหลือจากบุคคลใน
ครอบครัว

ความเชื่อและคานิยมดานสขุภาพ

การมีสวนรวมในชมุชน
-เปนสมาชิกกลุมสุขภาพ
-เปนท่ีปรึกษาดานสุขภาพ
-มีสวนรวมกิจกรรมตางๆ
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ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1 รอยละของผูสูงอายุจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได

ตัวแปร จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

45
105

30
70

2. ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช.

16
71
28

10.7
47.3
18.7

อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปริญญาตรีและสูงกวา

17
18

11.3
12.0

3. สถานภาพสมรส
สมรส
โสด/หมาย/หยา/แยกกันอยู

82
68

54.7
45.3

4. แหลงรายได
จากรัฐบาล
บุตร/ญาติ
รับจางและอื่นๆ

63
47
40

42.0
31.3
26.7

5. อาศัยอยูกับ
คนเดียว
สามี/ภรรยา/ลูก/หลาน
ญาติ

11
126
13

7.3
84.0
8.7

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูสูงอายุ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.0 อายุสวน
ใหญอยูในชวง 60-70 ป คิดเปนรอยละ 68 มีสถานภาพสมรส เปนสมรส คิดเปนรอย
ละ 54.7 ผู ส ูงอายุส วนใหญจบการศึกษาชั ้นประถมศึกษา คิดเปน รอยละ 47.3
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา รอยละ 18.7 และจบสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาเพียงรอยละ 24.6
ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 9.3 และแหลงของรายไดสวนใหญจะมาจากรัฐบาล คิด
เปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ รายไดจากบุตร-ญาติคิดเปน รอยละ 31.3 และมาจากแหลง
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 26.7 (รับจางท่ัวไป) โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูกับครอบครัว (สามี/
ภรรยา/ลูก/หลาน) คิดเปนรอยละ 68.0 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ยเทากับ 3.69) และพบวาผูสูงอายุท่ีไมมีโรคประจําตัว คิดเปน
รอยละ 33.3 มีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 67.7 ประกอบดวย โรคความดันโลหิตสูง รอยละ
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28.0 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอยละ 11.3 โรคเบาหวาน รอยละ 9.3 โรคหัวใจ
รอยละ 4.0 ปวดเขาและอ่ืนๆ รอยละ 14.0

ตารางท่ี 2 สถิติพรรณนาและเมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห
(150)

ตัวแปร FAM BEL COM BEH mean SD
FAM 1 -.322** .503** .536** 3.8420 .89148

BEL 1 -.386** -.295** 3.9360 .82846

COM 1 .457** 3.6237 .97383

BEH 1 3.6987 .52552
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 2 พบวา พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุสวนใหญมีความสัมพันธใน
ครอบครัว และมีความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับดี สวนการมีสวนรวมในชุมชนของ
ผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุกับตัวแปรตางๆ มีคาอยูระหวาง -0386 ถึง .536 โดยตัวแปรดานความสัมพันธใน
ครอบครัว ดานการมีสวนรวมในชุมชนกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01และตัวแปรดานความเชื่อ คานิยมดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ

ตัวแปร คาสัมประสิทธถดถอย
(b)

t Sig t

สัมพันธภาพในครอบครัว
ความเช่ือและคานิยม
การมีสวนรวมของชุมชน
คาคงท่ี
R2=.326, SEE=.43135,F=25.054,Sig of F=.000

.396
-.080
.227
2.557

5.024
-1.084
2.811
8.336

.000

.280

.006

.000
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ผูสูงอายุท่ีมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวดีและมีสวนรวมในชุมชมดีจะทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดี และมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ สวนความเชื่อและคานิยมดานสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ อยางไมมีนัยสําคัญ และสามารถอธิบายการผันแปรของ
ตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุได รอยละ 32.6 ดวยความคลาด
เคลื่อนท่ี .43135

อภิปรายผล
วัตถุประสงคขอท่ี 1 จะไดวา ผูสูงอายุ สวนใหญเปนเพศหญิง สอดคลองกับการ

สํารวจผูสูงอายุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ท่ีวาปจจุบันประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
ตามลําดับ โครงสรางของประชากรผูสูงอายุจึงเปลี่ยนไป และผูสูงอายุมีอายุยืนยาวข้ึน
ผูสูงอายุหญิงมีมากกวาผูสูงอายุชายสอดคลองกับการศึกษา และไมสอดกับการวิจัย ท่ีได
ศึกษาการดูแลรักษาตนเองของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศมีความสัมพันธ
กับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (สุลี ทองวิเชียร และคณะ, 2554)
ผูสูงอายุเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวาผูหญิง (ขวัญใจ ตันติวัฒน
เสถียร, 2534) และผูสูงอายุเพศชายมีความสามารถในการดูแลตนเองดีกวาเพศหญิง
(ชลลดา คลายคลึง, 2545) และมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุเพศหญิงซึ่ง
ขัดแยงกับการวิจัย (ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ, 2554) พบวา ผูสูงอายุเพศหญิง มีระดับ
คะแนนวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวาเพศชาย รายไดสวนใหญจะมาจาก
รัฐบาล พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวมพบวาอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายผูสูงอายุไดรับความสนใจและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในการทําแผนระยะ
ยาวผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 2 (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ซึ่งประกอบดวย
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพปญหาของผูสูงอายุในดานสุขภาพอนามัย ดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานสวัสดิการสังคมรวมท้ังวัตถุประสงคหลัก นโยบายมาตรการตลอดจน
เปาหมายแตละดาน (ว ันดี โภคะกุล , 2548) และพบวา ผูสูงอายุส วนใหญมีโ รค
ประจําตัวซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว (กระทรวงสาธารณะสุข, 2551;
วิชัย เสนชุม และคณะ, 2554) ผูสูงอายุท่ีมีเศรษฐกิจ (รายได) สูง จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวา
ผูสูงอายุท่ีมีเศรษฐกิจ (รายได) ต่ํา สอดคลองกับงานวิจัย ไดศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุตามปจจัยพ้ืนฐาน (ลดาวัลย ประทีปชัยกูร และคณะ, 2551) พบวา
รายไดท่ีแตกตางกันทําใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีแตกตางกัน
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สอดคลองกับ พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธตอการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
การศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางมี
ภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขัดแยงกับงานวิจัยพบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ (พรรณทิพย หม่ืนรักษ, 2551)

วัตถุประสงคขอท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชน พบวา
สัมพันธภาพในครอบครัว และการมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความเชื ่อและคานิยม
พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเลย สัมพันธภาพในครอบครัว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยพยากรณบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแล และ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยางมี
นัยสําคัญ (วิชัย เสนชุม และคณะ, 2554)

การมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ ไดแก การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และผูสูงอายุจึงตองการมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืนๆ ท้ังวัยเดียวกันและตางวัย นอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอง
แมวาศูนยกลางของสัมพันธภาพทางสังคมจะเนนในครอบครัวก็ตามการรวมกิจกรรมทาง
สังคม งานพิเศษและงานอดิเรกเปนหนทางสรางความสัมพันธกับบุคคลดวย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของดวงจิตต นะนักวัฒน (2550) ท่ีพบวา การรวมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ และผูสูงอายุจึงตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ท้ังวัย
เดียวกันและตางวัย นอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอง แมวาศูนยกลาง
ของสัมพันธภาพทางสังคมจะเนนในครอบครัวก็ตาม การรวมกิจกรรมทางสังคม งานพิเศษ
และงานอดิเรกเปนหนทางสรางความสัมพันธกับบุคคลดวย (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2545)

ความเชื่อและคานิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
พบวา ความเชื่อและคานิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
อยางไมมีนัยสําคัญ การท่ีบุคคลมีความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพวาเปนผลของการกระทําของ
ตนเองหรือไดรับอิทธิพลอํานาจมาจากท่ีอ่ืนหรือผลของโชคชะตาถาบุคคลเชื่อวาการ
ควบคุมพฤติกรรมสุขภาพเกิดข้ึนจากอํานาจภายในตนเองมากกวาอํานาจภายนอกตนเอง
จากการรับรูการควบคุมสุขภาพ ซึ่งเปนปจจัยดานรูเกิด การรับรู เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีทําให
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เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ และคงไวซึ่งพฤติกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
(Pender, 2011)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย
1. จากผลงานวิจัยท่ีพบวา สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม และ
ความม่ันคงของมนุษยและกระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรม
รวมกันภายในครอบครัว สรางใหมีความรักความผูกพันของครอบครัว ควรปลูกฝงใหเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ

2. จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายให
องคการบริหารสวนทองถ่ินสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมของชุมชนมากข้ึน โดยเนนและ
สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน เพ่ือใหผูสูงอายุเห็น
คุณคาในตนเองและใหความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน

ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การวิจัยตอไป ดังนี้

1. ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเมืองกับในชนบท
และผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูท่ีบานกับอาศัยอยูท่ีบานพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห

2. ควรทําวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
3. ควรศึกษาวิจัยในกระบวนการมีสวนรวมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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บทบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2556 น้ี ไดรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ เพ่ือเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการของคณาจารย บัณฑิตศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

เน้ือหาสาระในวารสารฉบับน้ีมีจํานวน 18 เรื่อง ประกอบดวยบทความวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา โดยทุกบทความไดผานการกลัน่กรองจากผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับ
เปนท่ีเรียบรอยแลว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ หวังเปน
อยางยิ่งวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย และนักศึกษา

กองบรรณาธิการ
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ประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย : กรณีการสงเสริมกีฬากอลฟ

MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF THE TOURISM AUTHORITY
OF THAILAND : THE PROMOTION OF GOLF
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย : กรณี

การสงเสริมกีฬากอลฟ” นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาอยู 3 ประการ
1. เพ่ือศึกษานโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีมีตอการสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงกีฬากอลฟ
3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงกีฬากอลฟ
การศึกษาในหัวขอเนนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจาก

ประสิทธิผล การบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรณีการสงเสริมกีฬากอลฟ
ภายหลังท่ี ททท. ไดนําแนวคิดการพัฒนาภาครัฐแนวใหมมาใชและการสงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยกําหนดประเด็นปญหาของการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีการแปร
มโนทัศน และวิเคราะหขอมูลเพ่ือตีความหมายของปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนซึ่งมีขอคนพบ
4 ประการ ดังนี้
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1. การทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารโดยนํา
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใช รวมคิด รวมพัฒนา และบริหารงาน
แบบบูรณาการ

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
3. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดย

จะเห็นไดวาการท่ีภาคเอกชนไดมีสวนรวม และรับทราบถึงขอปญหาและความตองการ
4. ประสิทธิภาพของการบริหารของผูบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย มีการ

ประสานงานท่ีดีกับภาคเอกชนและสมาคมกอลฟตางๆ ตลอดจนผูท่ีใหความสนใจกีฬา
กอลฟ สอดคลองกับเปาหมายการสงเสริมการทองเท่ียว

ABSTRACT
This qualitative research had the objectives to study: first, to study

the government policy on promoting golf, second, to study the problems
the way of standing in promoting travel industry in golf sport, and thirdly, to
study the factors affecting policy making of promoting travel in Thailand by
using golf.

The Qualitative Research explains event concerning Management
Effectiveness of the Tourism Authority of Thailand: the Promotion of golf.
After the Tourism Authority of Thailand used the New Public Management
Development theory and traveling promotion by focusing on the problem.
The research findings were as follows: First the Tourism Authority of
Thailand should add more administrative efficiency by using the New Public
Management theory, brain storming and integrate administration. Second
People were satisfied wish administration on of the Tourism Authority of
Thailand. Third, People took park in administration of the Tourism Authority
of Thailand. The private sector’s participation and the unfolded the
problems needs. Forth the Tourism Authority of Thailand’s administrative
efficiency could be seen in a good coordination with private sector and golf
club. Also, people were interested in the golf according to the traveling
promotion targets.
คําสําคัญ

ประสิทธิผล การทองเท่ียว การสงเสริม กีฬากอลฟ
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ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันกีฬากอลฟไดกลายมาเปนกีฬาอีกชนิดหนึ่งท่ีมีผูนิยมเลนกันอยาง

กวางขวาง และเปนกีฬาท่ีผูคนท่ัวโลกใหการยอมรับ โดยนับเปนกีฬาเพียงชนิดเดียวท่ี
สามารถพูดไดวาเปยมอรรถประโยชนมากมาย มากกวาการออกกําลังกายโดยท่ัวไป เพราะ
นอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลว ผูท่ีเลนกอลฟยังสามารถใชเปนเวลาในการพักผอน
หยอนใจไดเปนอยางดี เพราะสนามท่ีใชเลนนั้นจะมีบรรยากาศอันงดงามและมีอากาศ
บริสุทธิ์สดชื่น ประกอบกับในชวงเวลาระหวางรอยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดใน
การประกอบธุรกิจการงานไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันนักธุรกิจสวนใหญก็ปฏิบัติกันเชนนี้ จน
อาจจะกลาวไดวา สนามกอลฟนั้นถือเปนหองประชุมนอกสถานท่ี และนับเปนหองประชุม
ธรรมชาติขนาดใหญท่ีเปนศูนยรวมของนักธุรกิจท่ัวไป สงผลใหนักธุรกิจจํานวนมากท่ีไมเคย
เลนกอลฟก็ตองหันมาฝกเลน เพ่ือท่ีจะไดเขาถึงนักธุรกิจท่ีจะติดตอดวยไดงายข้ึน ประเทศ
ไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการติดตอธุรกิจกับนานาประเทศ และเปนอีกประเทศหนึ่งท่ี
นักธุรกิจชาวตางชาติใหความสนใจในการเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจนั้นนอกจากจะเปนท่ีทํางานแลวสนามกอลฟก็เปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคัญไม
แพกัน จากการไดเลนกอลฟในสนามของประเทศไทย สงผลใหสนามกอลฟของไทย
กลายเปนท่ีรูจักและชื่นชอบของนักธุรกิจท่ีเปนนักกอลฟชาวตางชาติ สงผลใหเกิดการ
ประชาสัมพันธแบบปากตอปาก อีกท้ังยังมีหนวยงานหนึ่งท่ีใหการสนับสนุนในการโฆษณา
และประชาสัมพันธสนามกอลฟไทยใหชาวตางชาติไดทราบหนวยงานนั้นก็คือ การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยนั่นเอง สงผลใหนักกอลฟตางชาติสนใจท่ีจะเขามาเลนกอลฟ
พรอมๆ ไปกับทองเท่ียวและพักผอนในประเทศไทยในชวงเวลาวันหยุด แลวเวลาผานไปไม
นานสนามกอลฟไทยก็เปนท่ีรูจักและเปนท่ีสนใจของชาวตางชาติจนกอใหเกิดธุรกิจแนว
ใหมข้ึน คือ การทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ อยางไรก็ตาม การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา
กอลฟนี้ เปนนโยบายท่ีประเทศตางๆ ก็ใหการสงเสริมเชนกัน จากการศึกษาตลาดการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟของโลกในป 2550 พบวา สัดสวนของนักกอลฟซึ่งมีภูมิลําเนาใน
พ้ืนท่ีอเมริกาเหนือมีจํานวนมากท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 58 ของนักกอลฟท้ังหมดในโลก
รองลงมาเปนนักกอลฟชาวเอเชีย มีจํานวนประมาณ รอยละ 24 ท้ังนี้ชาวยุโรปเลนกอลฟ
เพียงรอยละ 12 สําหรับกลุมประเทศโอเชียเนีย อเมริกาใต และแอฟริกาใต มีจํานวน
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นักกอลฟรวมกันประมาณรอยละ 6 ของนักกอลฟท้ังหมด เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพียงประเทศเดียว มีจํานวนสนามกอลฟประมาณ 16,000 สนาม นับเปนจํานวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของสนามกอลฟท่ัวโลก และมีนักกอลฟประมาณไมนอยกวา 27 ลานคน สวนใน
เอเชียมีนักกอลฟประมาณ 18 ลานคน เฉพาะญี่ปุนประเทศเดียวมีจํานวนนักกอลฟถึง
ประมาณ 13 ลานคน และคาดวาจะมีจํานวนนักกอลฟเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 7 ในแตละ
ป  ซึ่ ง นั บ ไ ด ว า เ ป น ต ล า ด ท่ี มี ผู บ ริ โ ภ ค กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง แ ล ะ มี จํ า น ว น ม ห า ศ า ล
เม่ือพิจารณาถึงสวนแบงตลาดของนักทองเท่ียวจากประเทศตางๆ เม่ือนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบถึงแหลงท่ีมาของนักทองเท่ียวแลว พบวา ยุโรปและ เอเชีย-แปซิฟค เปนถ่ิน
พํานักของนักทองเท่ียวสวนใหญในโลก โดยมีจํานวนถึงรอยละ 42.1 และ 23.7 ตามลําดับ
รองลงมาเปนอเมริกา จํานวนประมาณรอยละ 23.7 สวนนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง
และอาฟริกามีจํานวนเล็กนอยรวมกันประมาณรอยละ 7 ของนักทองเท่ียวท้ังหมด
นักทัศนาจรสวนใหญมาจากพ้ืนท่ีอเมริกา เอเชีย และยุโรป ซึ่งเปนพ้ืนท่ีซึ่งมีจํานวน
นักกอลฟจํานวนมาก ซึ่งหากมีการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟอยางจริงจังแลว
จํานวนนักทัศนาจรท่ีเดินทางเขายังประเทศไทยยอมจะทวีจํานวนมากข้ึน และใน
ขณะเดียวกันก็จะใชจายมากข้ึนดวย  ในอดีตเม่ือประมาณ 20 ปกอน ประเทศไทยไดเริ่ม
สรางมาตรฐานในการเลนกีฬากอลฟท้ังในดายกายภาพอันไดแก สนามฝกซอม สนามแขง
ขัน ฯลฯ และทางดานการพัฒนาตัวนักกอลฟ นับเปนจุดเริ่มตนในการสรางรายไดจากกีฬา
กอลฟเปนครั้งแรก นอกจากการเลนเปนกีฬาในวงจํากัดของชนชั้นสูงนับตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี
6 เปนตนมา ในปจจุบันจากสนามกอลฟจํานวนประมาณ 250 สนาม มีประมาณ 60 สนาม
ท่ีมีมาตรฐานสากลและในจํานวนนี้มีจํานวนถึง 15 สนามซึ่งมีคุณภาพสูงสุดในโลก
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ตารางท่ี 1 แสดงประมาณการนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวของประเทศไทย
พ.ศ.2546–2550

พ.ศ. จํานวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศ

(ลานคน)

ประมาณการ
รายได

(แสนลานบาท)

จํานวน
นักทองเท่ียว

ประเทศ
(ลานคน)

ประมาณการ
รายได

(แสนลานบาท)
2546
2547
2548
2549
2550

11.7
12.6
13.5
14.5
15.3

3.84
4.55
5.17
5.85
6.68

63.3
65.2
67.3
69.3
71.3

3.24
3.42
3.61
3.80
4.01

ท่ีมา: กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา (2554)

โจทยวิจยั/ปญหาวิจัย
1. กีฬากอลฟมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวอยางไร
2. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย มียุทธศาสตรในการสงเสริมกีฬากอลฟและมี

การปฏิบัติตามยุทธศาสตรเหลานั้นอยางไร
3. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย มีหลักการและ

แนวความคิดอยางไร รวมท้ังประสิทธิผลของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟอยูในระดับใด

4. แนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟท่ี ททท. จะตองดําเนินการ
ตอไปเปนอยางไร

ภาพท่ี 1 แสดงอัตราการเติบโตของการทองเท่ียวไทยตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว
ท่ีมา: กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา (2550)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษานโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีมีตอการสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงกีฬากอลฟ
3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงกีฬากอลฟ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ในแงขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษาสัมภาษณนักกอลฟ และนักทองเท่ียว

ในเรื่องการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กราฟศึกษาการสงเสริมการแขงขันกีฬา
กอลฟ

2. ในแงขอบเขตของผูใหขอมูล กลุมตัวอยางผูใหขอมูลกําหนดขอบเขตตาม
สนามแขงขัน และสมาคมกอลฟ ไดแก นักกอลฟ และนักทองเท่ียวโดยเฉพาะเลือกผูท่ีมี
ความรู และมีประสบการณในการแขงขันและผูมีประสบการณในเรื่องกอลฟ

3. ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานระยะเวลาไววา ในการศึกษาเรื่องการแขงขันกีฬา
กอลฟโดยทําการศึกษากระบวนการและข้ันตอนของนักกอลฟ และนักทองเท่ียวในการ
สงเสริมการแขงขันกอลฟกําหนดระยะในชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 เทานั้น

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงทฤษฎีและแนวความคิดในการสงเสริมการทองเท่ียวโดยการกีฬา
2. ทําใหทราบถึงนโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีมีตอการสงเสริม

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทยโดยกีฬากอลฟ
3. สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา

กอลฟ เพ่ือใหนักกอลฟและนักทองเท่ียว รูถึงการเดินทางเขามาเลนกีฬากอลฟในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่องและยั่งยืน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย : กรณีศึกษา

การสงเสริมกีฬากอลฟ” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช
แนวทางแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) มีจุด มุ งหมายเ พ่ืออธิบาย
ปรากฏการณประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริม
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กีฬากอลฟ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ตีความและวิเคราะหขอมูลตามแนวทาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทนี้จะอธิบายถึงการออกแบบวิจัย (research design)
การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) การเก็บรวบรวมขอมูล (data collection)
การแปลงมโนทัศน (operation of concepts) การจัดระบบขอมูล (data organization)
การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูล (data analysis and data triangulation)

การเก็บขอมูล
ผูวิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 4 วิธี ดังนี้
1. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแบบ

ไมเปนทางการ โดยผูวิจัยใชประเด็นคําถามกวาง ๆ มีลักษณะใชแนวคําถามไปสูการสนทนา และ
มีลักษณะรวมสนทนาในประเด็นท่ีผูใหขอมูลบอกหรือเลาใหฟงในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ

2. การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนการศึกษาประสบการณท่ีสมาชิก
ชมรมกอลฟ และนักทองเท่ียวโดยมีประเด็นสําหรับสนทนาตามคําถามการวิจัย วิธีการวิจัย
ลักษณะเนนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม (Morgan, 1988) โดยผูวิจัยทํา
หนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนา (moderator) ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผล
การบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ

3. การสังเกตการณ (observation) การวิจัยนี้ใชท้ังการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
(participant observation) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (non-participant
observation) ประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬา
กอลฟ

4. การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเอกสารเก่ียวกับการสงเสริมกีฬากอลฟ
ขอมูลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือใชวิเคราะหตรวจสอบขอมูลรวมกับการ
เก็บขอมูล 2 วิธีแรกท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟเปนกรณีศึกษา เพ่ือใหการจัดทํากลยุทธสงเสริมการทองเท่ียว
สําหรับการทองเท่ียวกลุมกอลฟมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน จึงจําเปนตองมี
การศึกษา วเิคราะหพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกลุมดังกลาว โดยขอมูลท่ีได
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการกําหนดแผนตลาดเชิงรุก ท้ังแผนตลาดโดยรวมและ
แผนตลาดเฉพาะกลุม เพ่ือรับมือกับการแขงขันท่ีเขมขนไดอยางถูกตอง และยังสามารถนําขอมูล
ท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหมีเอกลักษณท่ี
แตกตาง และดึงดูดใจนักทองเท่ียวมากข้ึน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาในบทนี้ไดนําเสนอแนวคิดตาง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ
ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ แสดงดังภาพ

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ

ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดเขาถึงปรากฏการท่ีเกิดข้ึนจากการสงเสริมกีฬากอลฟ ภายหลัง

จากท่ีไดมีการศึกษา การนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาปรับใช โดยกําหนด
ประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีการแปลงมโนทัศนและวิเคราะหขอมูล
เพ่ือตีความหมายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมีขอคนพบในการวิจัยท้ัง 4 ขอ อันไดแก

1. เพ่ือทราบทฤษฎีและแนวความคิดในการสงเสริมการทองเท่ียวโดยการกีฬา
พบวา ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญในการ
ผลักดันใหกีฬากอลฟเปนการทองเท่ียวเชิงกีฬา จะตองประกอบดวยรัฐบาล ขาราชการ
พรรคการเมือง สมาคมและชมรมกอลฟตางๆ ในการสงเสริมอยางจริงจังโดยมีกระบวนการ

รายไดจากกีฬา
กอลฟเขาประเทศ ยุทธศาตรกีฬากอลฟ การสงเสริมกีฬา

กอลฟ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ผลการปฏิบัติงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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กําหนดนโยบายอยางจริงจัง ซึ่งมีงบประมาณในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ โดยมีกลุม
ชนชั้นนําท่ีสนใจกีฬากอลฟ เชน นักธุรกิจ นักการเมือง เขามามีสวนรวมในการผลักดันการ
สงเสริมการทองเท่ียวกีฬากอลฟ รวมท้ังเหตุผลของการกําหนดนโยบายการสงเสริมการ
ทองเท่ียวกีฬากอลฟ

2. เพ่ือทราบนโยบายของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ีมีตอการสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทยโดยกีฬากอลฟ พบวา รัฐบาลสนับสนุนการทองเท่ียว
ในประเทศไทยโดยเฉพาะกีฬากอลฟในลักษณะท่ีตองการใหประเทศไทยเปนจุดศูนยกลาง
การทองเท่ียวท่ีใหท่ัวโลกยอมรับถึงศักยภาพความพรอมของประเทศไทยในการเปนจุด
ศูนยกลางการทองเท่ียว ซึ่งเปนไปตามระบบโครงสรางการทํางาน ท่ีจะตองเกิดจากรัฐบาล
ท่ีจะตองเปนผูนําในการสรางภาพลักษณท่ีดีตอการทองเท่ียวใหเห็นเปนรูปธรรมในการให
ภาคสวนอ่ืนนําไปปฏิบัติตาม

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ
เพ่ือใหนักกอลฟ และนักทองเท่ียวในการเดินทางเขามาเลนกีฬากอลฟในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน พบวาการพัฒนานโยบายการสงเสริมการทองเทียวเชิงกีฬากอลฟจะตอง
ประกอบดวย การเขามามีสวนรวมของทองถ่ินการสํารวจความตองการของกีฬากอลฟ
การวางแผนการปรับปรุง การบริหารจัดการกีฬากอลฟ การประชาสัมพันธ การอบรม
การสงเสริมใหความรู การรักษามาตรฐานดานสุขอนามัย และการสรางความประทับใจใน
กีฬากอลฟ

4. เพ่ือศึกษาและนํานโยบายสาธารณะโดยมีการสรางตัวแบบผูนําซึ่งประกอบดวย
กลุมผูนํา ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืน และประชาชน โดยกลุมผูนํามีการกําหนดนโยบาย
ขาราชการและเจาหนาท่ีนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ โดยมีประชาชนเปนผูรับนโยบาย และ
นโยบายนี้สามารถท่ีจะสนองตอบตอกลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของ สิ่งท่ีคนพบคือ การทองเท่ียว
แหงประเทศไทยตอง ดําเนินการสงเสริมกีฬากอลฟอยางมีประสิทธิผลคือ ใหการสนับสนุน
ท้ังดานการเงิน และสงเสริมพัฒนา ในทุกดานขอคนพบหลังจากการศึกษาพบวา การศึกษา
กีฬากอลฟ โดยภาคเอกชนมีบทบาทสูงกวาเนื่องจาก เอกชนมีความพรอมกวาภาครัฐเปน
การบริหารภาพกวางไมไดสนับสนุนโดยตรง

อภิปรายผล
ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ ซึ่งผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิด และเอกสารการวิจัยท่ี
เก่ียวของ มาเปนเครื่องมือในการทําวิจัยในครั้งนี้คือ ศึกษาประสิทธิผลการบริหารการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

247

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ศึกษาถึงรายไดเขาประเทศจากการสงเสริมกีฬากอลฟ ศึกษา
การสงเสริมกีฬากอลฟ ศึกษาการพัฒนากีฬากอลฟ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดของผูท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมกีฬากอลฟมาเปนขอมูลในการศึกษา ซึ่งมีประเด็นขอคนพบ 4 ประการ ดังนี้

1. การทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารโดยแนวคิด
เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใช รวมคิด รวมพัฒนา และบริหารงานแบบบูรณา
การ

2. ประชาชนใหความสนใจและสงเสริมกีฬากอลฟ
3. ประชาชนไดใหความรวมมือในการบริหารงานของการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย โดยจะเห็นไดวาการท่ีภาคเอกชนไดมีสวนรวม และรับทราบถึงปญหา และความ
ตองการ

4. ประสิทธิภาพของการบริหารของผูบริหารการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีการ
ประสานงานท่ีดีกับภาคเอกชน และสมาคมกอลฟตางๆ ตลอดจนผูท่ีใหความสนใจกีฬา
กอลฟ สอดคลองกับเปาหมายการสงเสริมการทองเท่ียว

จากท่ีกลาวมา กีฬากอลฟสงผลกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยพบวา
กีฬากอลฟเปนกีฬาท่ีตองใชเงิน ลูกคาท่ีมาเท่ียวสวนมากมีรายได ตองการท่ีพักผอนมี
โรงแรม รีสอรท การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ควรใหความสนับสนุนดานงบประมาณกับ
ภาคเอกชน เพ่ือเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจใหความเห็นวา การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย ควรใหความสนับสนุนกับดานกีฬาในเรื่อง การพัฒนา และการสงเสริมนักกีฬากอลฟ

จากการศึกษาสิ่งท่ีพบคือ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยดําเนินการสงเสริมกีฬา
กอลฟอยางมีประสิทธิผลโดยในปจจุบันพบวา ไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน ใหความ
รวมมือในการพัฒนาสงเสริมกีฬากอลฟโดยจะพบวามีการจัดการแขงขันตามสนามกอลฟ
ตางๆ สงผลใหธุรกิจกีฬากอลฟมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนแตก็ยังมีบางสิ่งท่ีจะตองไดรับความ
รวมมือจากภาคเอกชน ใหการสนับสนุนกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เชนขอคนพบท่ี
ผูวิจัยพบเจอคือ การสงเสริมกีฬากอลฟโดยภาคเอกชนมีบทบาทสูงกวาเนื่องจากเอกชนมี
ความพรอมกวาภาครัฐเปนการบริหารภาพกวางไมไดสนับสนุนโดยตรงกับการทองเท่ียว

ขอเสนอแนะ
1. การใหความรูแกประชาชนและผูท่ีมีความสนใจกีฬากอลฟในเรื่องของการ

บริหารงานสมัยใหม บริหารจัดการดวยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีขอมูลท่ี
ถูกตองชัดเจนเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนางาน กําหนดนโยบาย มีกระบวนการ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจกับลูกคาการบริหารงานแบบบูรณาการมี
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เจาภาพมีสวนรวม มียุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงคพันธกิจชัดเจน รวดเร็วลดข้ันตอน
แกปญหาเรงดวนท่ีเกิดข้ึน  มีประสิทธิภาพประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ องคประกอบสําคัญท่ี
ทําใหการบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลสําเร็จคือ การพัฒนาสรางวิสัยทัศนแบบคิด
ใหมทําใหม (Rethinking the Future) ไดแก หลักการ (Rethinking Principle)
การแขงขัน (Competition) การบริหารองคกร (Control & Complexity) ความเปนผูนํา
(Leadership) ระบบเครือขาย (Networking) มีสวนรวม (Participating)

2. การทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ
หลัก (Core Competencies) ขององคการแบบบูรณาการ (Integrated organization)
ประกอบดวย การวิจัย และพัฒนา การเงิน กลยุทธเปนสากล กระบวนการผลิต ระบบ
ขอมูลขาวสาร การตลาด การบริหาร การใชกลยุทธเปนพันธมิตร การใชกลยุทธการรวมทุน
ผูจัดจําหนาย การทําใหลูกคาคิดวาลูกคาก็คือหุนสวนของกิจการ คนกลาง ความสามารถ
หลัก (Core Competencies) ขององคการ ประกอบดวย การวิจัยและพัฒนา (Research
and development) ตองคนหานวัตกรรมใหเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดเปรียบในเชิงแขงขัน
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ไดทันเวลา โดยตองเปดหาแหลงความคิดใหม ๆ
เพ่ือการคนควาจากพนักงานทุกระดับดวยการใหรางวัลในการจูงใจจะไดนําไปสูการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ การเงิน (Financial) ตองสรรหาเงินมาลงทุนในหนวยธุรกิจ ให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคารวมท้ังตองหม่ันดูแลสุขภาพทางการเงินของ
องคการโดยใหพนักงานไดรับทราบถึงความ เปนไปของธุรกิจ กลยุทธเปนสากล (Global
Strategy) มีการวางแผนท่ีจะขยายตัวไปสูตลาดท่ีกวางข้ึน มิใชแตจะรุกตลาดเดิมเพียง
อยางเดียว กระบวนการผลิต (Production Process) ตองผลิตสิ่งท่ีจะขายได ในสิ่งท่ีลูกคา
ตองการ ระบบขอมูลขาวสาร (Data System) มีการติดตามความเคลื่อนไหวของ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ใหทันกาลเวลา และทันความตองการใชของธุรกิจ ตองประมวลทุก
อยางเขาดวยกันตั้งแตขอมูล (Data) การบริหารขอมูล และการเขาถึงขอมูล “ขอมูลถือเปน
ทรัพยสินทางปญญาขององคการ ” การตลาด (Marketing) เปนหนาท่ีของทุกคนทุกฝายใน
การทําการตลาดมิใชหนาท่ีของฝายการตลาดแตเพียงอยางเดียว โดยจะตองสรางเปน
วัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในองคการ  การบริหาร (Management) ผูบริหารทุกระดับชั้น
นอกจากจะทําการบริหารจัดการในแตละหนวยขององคการแลว ยังตองมีจิตวิญญาณของ
การเปนนักการตลาดดวย เนื่องจากปจจุบันตองบริหารงานภายใตแนวคิดใหคุณคาแกลูกคา
(Consumer Value) การใชกลยุทธเปนพันธมิตร (Strategic Partner) ไมจําเปนตองมีคน
มาก เนื่องจากอะไรท่ีคนอ่ืนทําแลว ทําไดดีกวา ถูกกวา ใหนําเขามารวมกับธุรกิจได เชน
Outsourcing, Strategic Alliances เปนตน การใชกลยุทธการรวมทุน (Joint Ventures)
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ผูจัดจําหนาย (Vendor Partnering) การมีเครือขายทางธุรกิจท่ีจะตอแขนตอขา จะทําให
องคการมีความสามารถในการสงสินคาหรือบริการไปยังลูกคาไดมากและท่ัวถึงข้ึน การทํา
ใหลูกคาคิดวาลูกคาก็คือหุนสวนของกิจการทําใหลูกคามีความรูสึกเปนเจาของคนกลาง
(Middlemen) เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จทางการตลาดในการกระจายผานผูคาคนกลาง
ไปยังผูบริ โภคคนสุดทาย ใหไดรับความพึงพอใจ หรือถึงผูบริ โภคโดยตรง ดังนั้น
จึงตองมีการรักษาสัมพันธภาพไวใหยาวนาน
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ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา

THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFLUENCING
ACADEMIC ADMINISTRATION FOR VOCATIONAL INSTITUTES

อัชฌพร อังกินันทน สมคิด สรอยนํ้า  แนงนอย ยานวารี และสวัสดิ์ โพธิวัฒน
Atcharporn  Ankinandana, Somkid  Sroinam, Naengnoi  Yanwaree, and Sawat  Pothivat,

หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) เพ่ือตรวจสอบตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยใชการวิเคราะหเอกสาร
รวมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดกลุมตัวแปร ระยะท่ี 2 เปนข้ันตอนการตรวจสอบความสอดคลองของ ตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 490 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ในครั้งนี้มีคา IOC ระหวาง 0.71 - 1.00 มีคาความเท่ียง 0.93 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ใชโปรแกรมลิสเรลในการ
วิเคราะห ความเบ ความโดง องคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัยสรุปวา
1. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการ

ของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบดวย 1) ภาวะผูนําทางวิชาการ 2) สมรรถนะองคการ
3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
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2. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน วิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยตัวแบบสุดทายมี
คาสถิติดังตอไปนี้  2=10.40, df = 45, p=1.00, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, RMSEA=
0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24

3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเรียงลําดับสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
ไปหานอย มีดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือของผูปฏิบัติ 2) อิทธิพลทางออมมี
3 ปจจัยคือ สมรรถนะองคการ ภาวะผูนําทางวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร
3) อิทธิพลรวมมี 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือของผูปฏิบัติ

4. เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางของตัว
แปรแฝง กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ การบริหารงาน
วิชาการ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดถึงรอยละ 85

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) To study a linear structural

equation model of factors influencing academic administration for
Vocational Institutes and 2) To study direct indirect and total effects of
factors influencing academic administration for Vocational Institutes Quality.
The Classify research which consisted of two phases. Phases 1 were study
factors that influenced Academic Administration for Vocational Institutes by
Document Analysis and 8 expert Semi-Structure Interviews. Phases2 was
evaluation of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic
Administration for Vocational Institutes by survey research. The Classify
Simple Random Sampling was applied for research samples which consisted
of 490 directors. The research instrument was 5 point rating scale
questionnaire was applied for data collection which gave Content Validity, IOC:
(Item Objective Congruence Index) between: 0.71 - 1.00. The reliability by
Cronbach’ alpha coefficient method was 0.93. The data were collected by
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mail and earned data were analyzed using by Statistical Package for the social
Science (SPSS for Windows version 11.5) and the LISREL version 8.52 for
skewness, kurtosis, confirmatory factors analysis and to investigate the
consistency between the hypotheses model and the empirical data.

The findings of this study were summarized as follows:
1. The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic

Administration for Vocational Institutes were Instructional Leadership, Organization
Competencies, Communications Organization, and Co-Operative.

2. The structural model of the causal relationship model of factors
influencing academic administration for vocational institutes was fitted to the
empirical data too. The statistics computation 2=10.40, df = 45, P=1.00, GFI= 1.00,
AGFI= 0.99, RMSEA= 0.00, SRMR= 0.0065, LSR=1.54, CN= 3206.24

3. The effect of Factor in Structural Model. The direct effects, Indirect effects
and total effects of The Causal Relationship Model of Factors Influencing Academic
Administration for Vocational Institutes from maximum to least : 1) The direct
effects was 4 variables; Instructional Leadership, Organization Competencies,
Communications Organization and Co-Operative. 2) The indirect effects was 3
variables; Organization Competencies, Instructional Leadership, and
Communications Organization. 3) The total effects was 4 variables; Instructional
Leadership, Organization Competencies, Communications Organization and Co-
Operative

4. The R- Square (R2) of the structural equation model of factors COOR,
COOP and ACAD influencing the causal relationship model of factors influencing
academic administration for vocational institutes Quality was 85 %

คําสําคัญ
ตัวแบบ สถาบันการอาชีวศึกษา การบริหารงานวิชาการ
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ความสําคัญของปญหา
เปาหมายของการพัฒนาประเทศคือ การทําใหคนมีความสุข ประกอบดวยการมี

สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวท่ีอบอุนมีสภาพแวดลอมท่ีดีมีสังคมท่ีสันติ เอ้ืออาทร มีการสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานการสงเสริมการคุมครองแรงงานภาคอุตสาหกรรม การสรางงานให
ประชาชนในวัยทํางาน กระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู สงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งปจจุบันเปนยุคสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ความรูและภูมิปญญาของ
สังคมถูกนํามาใชเปนเครื่อง-มือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ
สงผลใหประเทศท่ัวโลกทบทวนบทบาทแนวทางการจัดการศึกษา ดวยเปาหมายเพ่ือสรางและ
พัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถนําการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมให
กาวสู ศตวรรษใหมอยางม่ันคงยั่งยืน การอาชีวศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษา และฝกวิชาชีพ
เพ่ือผลิตพัฒนากําลังคนระดับฝมือระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรงรัดพัฒนาการอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยจัดการศึกษาอาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไว
3 รูปแบบคือ การอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคีเปนสิ่งสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองค ความรู  คนควาวิจัยใหบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอศ. จึงถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศเปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสู สังคมท่ีพึงปรารถนาโดยจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหง เหตุนี้การหาตัวแบบการบริหารงานวิชาการในสถาบันการ
อาชีวศึกษาจึงสําคัญและจําเปน สภาพปจจุบัน แนวโนมสงผลใหสถานศึกษาของ สอศ.
มีการกําหนดเปาหมายพัฒนาไปสู ทิศทางแนวโนมการปรับเปลี่ยนใหพันธกิจของ
สถานศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือสรางพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณเปนคนดี คนเกง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดมีความสุข ผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะ
คนพบตัวแบบในการพัฒนางานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามเกณฑ มาตรฐาน
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในอนาคต จากความคิดเห็นของผูมีท่ีเก่ียวของ
และมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มุงสูความเปนมาตรฐานทางวิชาการ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒนาการศึกษา ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนท่ีจะศึกษา ตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ เพ่ือนําขอท่ี
คนพบมาใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา และเพ่ือ
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นําเสนอตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการ

อาชีวศึกษา
2. ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน

วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีลักษณะอยางไร
3. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ

ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพ่ือตรวจสอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเอกสารแนวคิด และทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประกอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
การบริหารงานวิชาการปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการและรูปแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวยแหลงขอมูลจากตํารา
เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การสัมภาษณผูใหขอมูลคือ ผูบริหารระดับกระทรวง และ
ผูบริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถดานวิชาการ เปนคณะกรรมการในการดําเนินการจัดตั้งสถาบัน และ
นํานโยบายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงสูการปฏิบัติจํานวน 8 คนใน
การวิ จั ย เชิ งสํ ารวจ  กลุ มประชากร ในการวิ จั ย เป นผู อํ านวยการสถาน ศึกษา
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รองผูอํานวยการในสถานศึกษาจํานวน 2,075 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอบเขตดานตัวแปร ในการวิจัยนี้ไดกําหนดตัวแปรเปน 2 ประเภทคือตัวแปรแฝง
ภายในและตัวแปรแฝงภายนอกท่ีเก่ียวของกับตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเขาไวในตัวแบบ ในท่ีนี้เสนอ
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเปน 2 ระยะ และกําหนดตัวแปรออกเปนสองประเภท ดังนี้
(1) ตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) 2 ตัวคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ (INLE) สมรรถนะ
องคการ (ORCO) (2) ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) 3 ตัวคือ กระบวนการ
สื่อสาร (COOR) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ (COOP) และการบริหารงานวิชาการ
(ACAD)

วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวิเคราะหเอกสาร และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสัมภาษณก่ึง
โครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจัดขอมูลเปนกลุมตัวแปร ระยะท่ี 2
เปนการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 415 แหง ๆ ละ 5 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 2,075
คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความเท่ียง 0.93
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และใชโปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะหความเบ ความโดง และตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
ในระยะท่ี 1 การวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันการอาชีวศึกษา ผลการวิเคราะหเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ การสัมภาษณในการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดปจจัยตัวแบบการ
บริหารงานวิชาการและจัดทํารางปจจัย ตัวแบบไดตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร 1) ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 2) สมรรถนะองคการ 3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดรวม 19 ตัวแปร ระยะท่ี 2 การตรวจสอบตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ การบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการวัดของตัวแปรแฝง และ
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ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษากับขอมูลเชิงประจักษจํานวน 5 ตัวแปร พบวา ตัวแปรท้ังหมด
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีความตรงเชิงโครงสราง มีความถูกตอง
เหมาะสมสอดคลองในเชิงทฤษฎี การวิเคราะหจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวแปรแฝง
ภายนอกมีจํานวน 2 ตัวแปรคือ ภาวะผูนําทางวิชาการและสมรรถนะองคกร ตัวแปรแฝง
ภายในมีจํานวน 3 ตัวแปรคือ การบริหารงานวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน รูปแบบสมมุติฐาน มีคาไค-สแควร  2 =518.52, df
=142, p =0.00, GFI = 0.90, AGFI = 0.86, RMSEA =0.075, SRMR=0.038, LSR =0.15
CN = 174.50 องคประกอบทุกตัวมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบวา คาไค-สแควร สัมพัทธ (ผลหารของคาไค-สแควรดวย
คาองศาอิสระ) ไดเทากับ 4.089 ซึ่งมีคาเกิน 2.00 และการวิเคราะหเศษเหลือหรือความ
คลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ไดคาความคลาดเคลื่อนในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Standard Residual) มีคาสูงสุด = 8.67 ซึ่งตามเกณฑไมควรเกิน 2.00 (สุภ
มาส อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2522) ซึ่งแสดงวาคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของรูปแบบมีความสัมพันธกันสูงเกินไปทําใหกราฟคิวพล็อต
(Q-Plot) มีความชันนอยกวาเสนทแยงมุมแสดงวารูปแบบสมมุติฐานยังไมสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงปรับรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดวยวิธีการปรับเพ่ิมพารามิเตอร (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2552) ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
ความสัมพันธกันไดตามคําแนะนําในดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ของ
โปรแกรมลิสเรลท่ีวาคาไค-สแควรจะลดลงมากหากยอมผอนคลายใหความคาดเคลื่อนใน
การวัดมีความสมัพันธกันไดและอาศัยความรูในเชิงทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ โดย
ปรับเพ่ิมพารามิเตอรจํานวน 121 คู 8 คือ TE 48 คู TH 45 คู และTD 28 คู หลังจากการ
ปรับรูปแบบทําใหโมเดลสมมุติฐานท่ีผูวิจัย พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ พิจารณาจากคาสถิติท่ีใชวัดความกลมกลืนของรูปแบบมีคาไค-สแควร 2 =10.40,
df=45, p=1.00, GFI=1.00, AGFI=0.99, RMSEA=0.00, SRMR=0.0065, LSR= 1.54, CN
= 3206.24 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง มีคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัวมีคาเปนบวก
() อยูระหวาง 0.77 ถึง 1.03 คาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรสังเกตไดอยู
ระหวาง 0.46 ถึง0.81 ซึ่งทุกคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
ตามเกณฑถือวารูปแบบสมมติฐานมีความสอดคลอง กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังภาพตอไปนี้
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

อภิปรายผล
การวิเคราะหปจจัยความสัมพันธนี้ เพ่ือศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 5 ปจจัยคือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการ สมรรถนะองคการ สามารถอธิบายการบริหารงานวิชาการ ไดรอยละ 71
ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร สามารถอธิบายการ
บริหารงานวิชาการ ไดรอยละ 76 ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ สามารถอธิบายการบริหารงานวิชาการ
ไดรอยละ 85 โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นการอภิปรายออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้

1. ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา พบวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีวางไวโดยทุกปจจัยในตัวแบบ 5 ปจจัยรวมกัน
พยากรณการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดรอยละ 85 ถือไดวา เปนตัว
แบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติเปนท่ีนาเชื่อถือและยอมรับได
ท้ังนี้เนื่องจากมีความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบ
การวัดมีความสอดคลองกลมกลืนอยางแท จริงสอดคลองกับการสัมภาษณรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.วิลาวัลย ตัณวัฒนพงศ สอดคลองกับ
ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985) พบวา ความกาวหนาของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงองคกรเพ่ือสรางแนวคิดภาวะผูนําทาง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

258

วิชาการ การพัฒนาพันธกิจเปาหมายการบริหารจัดการศึกษา และการสงเสริมบรรยากาศ
การ เรี ยนรูทางวิ ชาการ  การ พัฒนาสิ่ งแวดลอม ท่ีสนับสนุนงาน เลดทวู ด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) กลาวถึงภาวะผูนํา 6 ประเด็นดานจัดการเรียนการสอน
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สงเสริมคุณธรรม สงเสริมการมีสวนรวมบริหารจัดการ ความเทาทัน
สถานการณ เบลสและเบลส (Blasé & Blase, 2004) สรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารพิจารณาจากการจัดกรอบแนวคิดเปาหมายการสื่อสารเปาหมาย ใหคําปรึกษา
ประเมินผลการเรียนการสอน การประสานงานหลักสูตร การกํากับติดตามความกาวหนา
ของผูเรียน การใชเวลาการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาวิชาชีพ การบํารุง รักษาจัดสิ่งจูงใจ
ใหครูผูสอน การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ จัดสิ่งจูงใจใหผูเรียน กิตติมา ปรีดีดิลก
(2545) กลาวถึงบทบาทการเปนผูนําตองพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาท่ีในการ
บริหารจัดการ และพอรทีน (Portin, 2001) สรุปวา การแสดงพฤติกรรมเปนผูนําในการ
สงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีปจจัยท่ีสําคัญในการ
สนับสนุนเพ่ือเอ้ือ อํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปอยางราบรื่นเหมาะสมเกิด
ผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคกร กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

2. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกําหนดไว พบวา

2.1 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรง ตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษาโดยมี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผาน
ปจจัยกระบวน การในการสื่อสาร และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
รวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของ นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.อกนิษฐ คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ขอคนพบ
สามารถอธิบายไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตรงตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึงการเปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
ผลผลิตคือผูเรียนท่ีมีสมรรถนะ ผูบริหารถือวาเปนผูมีมุมมองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
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หลักสูตร มีวิธีการประเมินผูเรียน รวมท้ังการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
การประเมินการสอนของครูโดยการวางแผนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ พัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผลการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรู คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติของความมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จอหน ที เซฟาสท
(John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเก่ียวกับภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองท่ี
เปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํายุคใหมท่ีทาทาย ตองบริหารจากการ
ประเมินผล การบริหารจัดการท่ีเชี่ยวชาญ มีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมี
วัฒนธรรม มีการกระทําท่ีถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดย
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถ
เทียบเคียงกับอารยะประเทศได ตรงกับแนวคิดของ แม็คเก็ททริค และแมนเซอร (McGettrick
& Mansor, 1999) กลาวถึง 3 ตัวแปรคือ เปาหมายของผูเรียน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู สมรรถนะของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เชฟพาลด (Sheppard, 1996)
พบวา พฤติกรรมการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน อีกท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคอีแวน (McEwan, 1998) ซึ่ง
เสนอข้ันตอนการเปนผูนําทางวิชาการไววา ผูบริหารจะตองสามารถทํางานวิชาการรวมกับ
ครูไดตองอาศัยนวัตกรรม บรรยากาศท่ีนาจะนําไปสูการเรียนรู

ในดานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการ
บริหาร งานวิชาการ รองลงมา สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ ดร.อกนิษฐ คลังแสง
ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ทานนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ซึ่งสอดคลองกับ ฮอลลิงเจอร และเอค
(Hallinger & Heck, 1997 อางถึงในอมรา จํารูญศิริ, 2555) ท่ีกลาววา ผลของภาวะผูนํา
ทางวิชาการคือ การรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรูใหชัดเจน
สอดคลองกับ เอริก มิคคาเร็ก และฮอย (Alig-Mielcarek, 2003) ท่ีพบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหโรงเรียนสัมฤทธิ์ผลระดับสูงได เพราะเปนเพียง
บทบาททางออมท่ีไดผลโดยตรงนั้นเกิดจากการมุงเนนทางวิชาการ การเอาใจใสกับ
กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยคํานึงถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการท่ีดีท่ีสุด สอดคลองกับเจนติลัคซี่ และมูโต
(Gentilucci & Muto, 2007 อางถึงใน อมรา จํารูญศิริ (2555) ไดทําการวิจัย พบวา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษามีอิทธิพลสูงมาก ซึ่งในการท่ีจะพัฒนาผาน
บุคคลอ่ืนนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอผูรวมงาน
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อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ แสดงใหเห็นวาผูบริหารถึงแมจะมีบทบาท
หรือพฤติกรรมการดําเนินงานของภาวะผูนําทางวิชาการนอย แตบทบาทของการใช
กระบวนการในการสื่อสารใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานและบริหารจัดการโดยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ซึ่งการท่ีภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปร
อ่ืน ๆ นั้นเปนผลใหผูบริหารรูจักเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ ไลทวูด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) ไดสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําแบบตาง
ๆ เชน ภาวะผูนําเชิงสถานการณ ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสําเร็จของผูเรียนเพียง 1 ใน
4 เทานั้น ท่ีเหลือไดรับอิทธิพลทางออมผานคณะครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดปฏิบัติงาน
รวมกันกับผูเรียน

2.2 สมรรถนะองคการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะองคการมี
อิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอคนพบสามารถอธิบายไดวาสมรรถนะองคการเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึน ในองคการ เปนผลจากผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันเนื่องมาจากนโยบายการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม
และโครงสรางองคการ สอดคลองกับการสัมภาษณทาน จุลินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.อกนิษฐ
คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ นายเฉลียว อยูสีมารักษ และกิตติมา ปรีดีดิลก (2545)
กลาววา บทบาทของการเปนผูนําของผูบริหารวาไดถูกพัฒนาเรื่องของบุคลากร นักเรียน
สถานศึกษากับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการแบบตาง ๆ ควร
ทําหนาท่ีเปนผูนําทางการสอน หรือผูนําทางวิชาการ โดยมีความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการทํางานของครู การตั้งความคาดหวังสูงเก่ียวกับ
ผูเรียน และครูเนนความมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูง

การจัดดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา
ดํารงไวซึ่งความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยคงความมีระเบียบ การพัฒนาแผน การพัฒนาสถานศึกษา
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การจัดใหมีระบบการสื่อสารภายในท่ีดี และเขมงวดตอการคัดเลือกผูท่ีจะมาดํารงตําแหนง
ครู นอกจากนี้ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูเพ่ืออธิบาย
ปจจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการท่ีเปนปจจัยสาเหตุ หรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู จากการคนพบผลการวิเคราะห พบวา รูปแบบการวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปรสังเกตไดท้ัง 4 ตัว คือ นโยบายการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม และ
โครงสรางองคการ เปนองคประกอบของตัวแปรสมรรถนะองคการอยางแทจริง สอดคลอง
ดังท่ี ธงชัย สันติวงษ (2539) และแนวคิดของ เสตียร (Steers, et al., 1993) ท่ีใหทัศนะ
เก่ียวกับสมรรถนะขององคการจําแนกปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอการบริหารองคการ
4 องคประกอบคือ ลักษณะขององคการคือ โครงสรางและเทคโนโลยี ลักษณะสภาพ
แวดลอม ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาด ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการคือ
ระดับงานท่ีปฏิบัติและความผูกพันเก่ียวของกับงาน นโยบาย และการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ

แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยท่ีพบวา สมรรถนะองคการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการใน การสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวาผูบริหารนอกจากตองมีความรู
และทักษะดานนโยบายการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ในองคการ สภาพแวดลอมโครงสรางองคการแลวผูบริหารยังตองคํานึงถึงกระบวนการใน
การสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเก่ียวกับการรับขาวสาร การ
ใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครูความสามารถในการปรับตัวของครู สอดคลองกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร
(2539) กิตติ บุนนาค (2541) และแนวคิดของ สเตียร (Steers, et al., 1993) ท่ีใหทัศนะ
เก่ียวกับสมรรถนะขององคการวา เปนสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารท่ีใช
ทรัพยากรขององคการอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย คาสท
และ เจมส (Kast & James, 1973 อางถึงในเสาวนี  ตรีพุทธรัตน, 2547) ท่ีใหทัศนะวา ใน
องคการหนึ่งประกอบไปดวยปจจัยยอย 4 ปจจัย คือ1) ปจจัยดานมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการ 2) ปจจัยดานมนุษย และวัฒนธรรม
ซึ่งเปนตัวริเริ่มเก่ียวกับ ความคาดหวังในการทํางาน 3) ปจจัยดานยุทธวิธี จะมีสารสนเทศ
เปนตัวนําไปสูโอกาสการแกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน 4) ปจจัยดานเทคโนโลยี มุงเนนไปท่ี
กระบวน การเรียนการสอน ซึ่งท้ังสี่ปจจัยดังกลาวจะตองทํางานไปดวยกันจึงจะสามารถทําให
ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
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2.3 กระบวนการในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยกระบวน การใน
การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามี
อิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตัวแปรหนึ่ง
เพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนในองคการ เปนผลมาจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
รับขาวสาร การใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร สอดรับกับการสัมภาษณ ทาน
นริศรา ชวาลตันพิพัฒน และสอดคลองกับ เอริก เมลเคเลค (Alig-Mielcarek, 2003) และ
ตัวแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Hallinger & Murphy (1990) ; Murphy (2003) ;
Weber (1996) คือ การใหคํานิยาม การสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม การใหขอมูล
ปอนกลับตอกระบวนการสอนและการเรียนรู การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพท้ังโรงเรียนมี
ผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน และเมอรฟ (Murphy, 2003) พบวา การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมมีผลตอการสนับสนุนงาน เบลส และเบลส (Blase & Blase, 2004)
องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ จากแนวคิดของ ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger
& Murphy, 1990) และ เชฟเพิลด Sheppard, 1996) สรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารคือ 1) การจัดกรอบแนวคิดเปาหมายของสถานศึกษา 2) การสื่อสาร
เปาหมายของโรงเรียน 3) การให คําปรึกษาและการประเมินการเรียนการสอน
4) การประสานงานเก่ียวกับหลักสูตร 5) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน
6) การใชเวลาในการเรียนการสอน 7) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 8) การบํารุงรักษา
9) การจัดสิ่งจูงใจใหครูผูสอน 10) การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ 11) การจัดสิ่งจูงใจให
นักเรียน เชนเดียวกับ เมอรฟ (Murphy, 2003); เวบเบอร (Weber, 1996) คือ การใหคํา
นิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม และการใหขอมูลปอนกลับตอ
กระบวนการสอนและการเรยีนรูการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยท่ีพบวา กระบวนการในการสื่อสารมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวา ผูบริหารนอกจากตองมีความรูและทักษะกระบวนการ
ในการสื่อสารเก่ียวกับการบริหารวิชาการแลว ผูบริหารยังตองคํานึงถึงความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครู และความ สามารถในการปรับตัวของครู ดังท่ี เลดทวูด และดูค (Leithwood
& Duke, 1999) มีแนวคิดสําคัญดานภาวะผูนําคือ การเรียนการสอน การเปนผูนําการ
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เปลี่ยนแปลง การสงเสริมคุณธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการ ดานความ
เทาทันสถานการณ และจอหน ที เซฟาสท (John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ
ภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองท่ีเปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแลว
ผูบริหารตองเปนผูนํายุคใหมท่ีทาทาย ตองบริหารจากการประเมินผลการบริหารจัดการท่ี
เชี่ยวชาญ และมีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมีวัฒนธรรม มีการกระทําท่ี
ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถเทียบเคียงกับอารยะประเทศได

เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบริบทท่ี
แตกตางกันท้ังขนาดและสถานท่ีตั้ง พอรทีน (Portin, 2001) สรุปบทบาทท่ีเหมือนกันของ
ผูบริหาร แมจะตองบริหารสถานศึกษาท่ีมีบริบทตางกันคือ การแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับ
การเปนผูนําสงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนยอมจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสังเคราะหผลงานวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของ เชฟเพิลด
(Sheppard, 1996) พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งมี
องคประกอบคือ สนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ (2538 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2548) ใหทัศนะวา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเก่ียวของกับการคัดเลือกบุคคล อบรมพัฒนารวมถึงประเมินผล
การปฏิบัติงานในองคการสมัยใหมถือวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนระยะยาวท่ีตองมีการสนใจเปนพิเศษเทากับเปนการสรางความม่ันใจข้ึน องคการ
จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายระยะยาวไดยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการ
สรรหา คัดเลือก อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยให มีคุณคาไดอยางยั่ งยืน และเม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) พบวา คุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ถือเปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลท่ีสําคัญของสถานศึกษาคือ ถาครูมีคุณภาพ
การสอนหรือการปฏิบัติงานต่ํา ผูเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพความ
ตองการจําเปนท่ีแทจริงของครู มีการวางแผน พัฒนาบุคลากร กํากับติดตาม และ
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ (Chrispeels, 1990; Purkey & Smith, 1983 ; Shannon &
Bylsma, 2003) ท้ังนี้ครูท่ีสอนในสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา โดยเนนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักสูตรการสอน การประเมินผลอยางเปนระบบ จัดใหมีการเยี่ยมชั้น
เรียน กํากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร เนนงาน
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วิชาการ พัฒนาวิชาชีพของครู และพยายามใหขอมูลปอนกลับแกครู และนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2546; Alig-Mielcarek, 2003)

2.4 ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
ทางตรง เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนในองคการเปนผลมา
จากผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันอัน
เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการแลว ผูบริหารตองคํานึงถึง
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติโดยตองเรียนรูการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ ความพึง
พอใจในงานของครู และความสามารถในการปรับตัวของครู ตรงกันกับการสัมภาษณ ทาน
ดร.อกนิษฐ  คลังแสง นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และทาน นริศรา ชวาล
ตันพิพัทธ ซึ่งแคพโล (Caplow, 1964 อางถึงใน ภรณี กีรติบุตร มหานนท, 2549) โดย
เสนอวา ประสิทธิผลขององคการควรวัดจาก 1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการ
รักษาโครงสรางขององคการไว 2) ความผสม ผสานเปนอันหนึ่งอันเดียว 3) ความสมัครใจ
หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4) ความสําเร็จ สําหรับ
มาโฮนีและเวททเซล (Mahoney&Weitzel, 1969 cited in Streers, 1977) กลาววา
ตองมีความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช การวางแผน ความเชื่อถือได ความคิด
ริเริ่ม ความนาเชื่อถือได  ความรวมมือ และการพัฒนาสอดคลองกับแนวคิดของ มอทท
(Mott, 1972 อางถึงในภรณี กีรติบุตร มหานนท, 2549) คือ 1) ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการปรับตัว 4) ความสามารถในการยืดหยุน
กลาวไดวา ถาผูบริหารตองการท่ีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคการเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะของผูเรียนอันจะสงผลถึงตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูบริหารตองสงเสริมความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติโดยคํานึงถึง ความพึงพอใจในงานของครู ความสามารถในการ
ปรับตัวของครู การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เปนแนวปฏิบัติ

ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีความนาเชื่อถือได และสามารถนําผลการวิจัยท่ี
สงผลถึงการบริหารงานวิชาการคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ ผูปฏิบัติ ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใช
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการผูบริหารบุคลากร ผูเรียน เทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดผล
สําเร็จอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอผูบริหารท่ีจะนําไปพัฒนาสถานศึกษา และ
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สถาบันการอาชีวศึกษา ตลอดจนถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปใชกําหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และสถาบันการ
อาชีวศึกษา ใหเปนไปอยางมีทิศทางมีความเปนไปได และมีความเหมาะสมตอไป รวมถึง
เปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไปในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้ง
นี้ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหมท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการบริหารงานวิชาการตอไป

การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาพท่ี 2 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ผลท่ีปรากฏจากการวิจัยท้ังในสวนท่ี
เก่ียวของกับความสอดคลองกลมกลืนของรูปแบบและสวนท่ีเก่ียวของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูวิจัยนําแนวคิดกําหนดขอเสนอแนะ
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาโดยใหขอเสนอแนะไว 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะ จาก
ผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรใชเปนแนวทางกําหนดใหการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ

อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดความสําเร็จอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยท้ัง 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติเนื่องจากเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดเปนอยางดีโดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดของ
แตละปจจัย ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนแนวทางท่ีปรากฏใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

1.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยตามลําดับ ดังนี้ ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฎิบัติ ซึ่งปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวมสูงสุดตอการเปนตัวแบบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ อีกท้ังคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมสงผาน สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ภาวะผูนําทาง วิชาการ สมรรถนะองคการ สงออมผานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
ไปยังการบริหารงานวิชาการแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถ ใชสมรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติรวมกันเพ่ือใช
ในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดดี ดังนั้นผูบริหารควรนําไปสราง
และพัฒนาองคการในเรื่องตาง ๆ และสามารถใชกระบวนการเชนเดียวกับงานวิจัยนี้ได
กลาวคือ มีการสรางกรอบ รางรูปแบบ พัฒนาตัวแปร ใชวิธีการทดสอบเพ่ือยืนยันทางสถิติ
จะทําใหไดตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพไปใชในการกําหนดนโยบายและใชในการประเมิน
การดําเนินงานนั้น ๆ ได

1.3 ควรพัฒนาปจจัยในตัวแบบตาง ๆ เพ่ือใหมีอิทธิพลทางออมท่ีจะ
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนาท่ี
สงผานการพัฒนาในปจจัยอ่ืน ๆ ตามลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 3 ตัวแบบ
ดังนี้

ตัวแบบท่ี 1 พัฒนาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

ตัวแบบท่ี 2 พัฒนาปจจัยสมรรถนะขององคการ เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

ตัวแบบท่ี 3 พัฒนาปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร เพ่ือสงผล
การพัฒนาผานปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการนําตัวแปรท่ีคาดวาจะเปนตัวแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในแตละองคประกอบอาจจะได รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไมไดนํามา
ศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดวย

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ หรือการวิจัยกรณี
ศึกษา (Case Study) เพ่ือคนหาองคประกอบทางการบริหารอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือจาก
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก
ท่ีสุด

2.3 ควรทําการวิจัยเพ่ือสรางเกณฑการประเมิน หรืออาจจะพัฒนาตัวแบบ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีความชัดเจนมากข้ึนและเหมาะกับ
บริบทของแตละสถาบัน
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ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

CAUSAL RELATIONSHIP OF FACTORS INFLUENCING LEARNING
ORGANIZATION OF THE VOCATIONAL COLLEGES UNDER

OFFICE OF VOCATION EDUCATION COMMISSION:
THEORETICAL FRAMEWORE

ลออง  วัจนะสาริกากุล ผศ.ดร. ชอเพชร  เบาเงิน และดร. บุญเรือง  ศรีเหรญั
La-Ong  Vatjanasarikakul, Asst.Prof.Dr.Chopet  Boutngern and Dr.Boonrueng Sriherun

หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 2) นําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
และทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูและความสัมพันธเชิงสาเหตุแลวทําการ วิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณคือ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
ทางดานการบริหารการศึกษาหรือผูมีประสบการณดํารงตําแหนงผูบริหารในสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณ ประเภทมีโครงสราง

ผลการวิจัยพบวา
1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษา
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ไดแก
1) ภาวะผูนําองคการ 2) วัฒนธรรมองคการ 3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ
4) การบริหารจัดการองคการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ 7) บรรยากาศ
องคการ 8) การจูงใจ และ9) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา จะตองมีคุณลักษณะรวม 5 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียนรู 2) ดาน
องคการ 3) ดานคนในองคการ 4) ดานการจัดการความรู และ5) ดานเทคโนโลยี
ซึ่งลักษณะตางๆ ดังกลาวจะตองเอ้ือและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการไดเรียนรูรวมกัน
ตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาใหเปน
องคการแหงการเรียนรู

2. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพบวา 1) ปจจัยดานภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรองคการ การบริหารจัดการองคการ โครงสรางองคการ ระบบองคการ
บรรยากาศองคการ การจูงใจบุคลากรในองคการ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ลวนมี
อิทธิพลทางตรงตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) มีปจจัยบางดานท่ีมีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาดวย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ บรรยากาศองคการ และการจูงใจบุคลากรใน
องคการ โดยผานปจจัยดานอ่ืนๆ ดวย

คําสําคัญ
องคการแหงการเรียนรู  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study vocational colleges the

factors influencing learning organization of the institutions under Office of
Vocational Education Commission 2) to propose theoretical framework of
causal relationship of factors influencing learning organization of the
vocational colleges under Office of Vocational Education Commission.
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The researcher studied documentation review of theoretical concepts and
related research and interviewed experts about the factors that influenced
learning organization and causal relationship. Data, then, were analyzed and
synthesized to define the research conceptual framework. The sample used
in the interview consisted of 7 experts who were qualified with Doctoral
degree in Educational Management and had experiences in holding
executive positions in the Office of Vocational Education Commission or
being Director of the vocational colleges under the Office of Vocational
Education Commission. The researcher studied documentation review of
theoretical concepts and the instrument used in in-depth interview was
structured interview forum

The findings were as follows:
1. Concepts and theories about the factors influencing learning

organization of the vocational colleges under Office of Vocational Education
Commission included the following factors: 1) organizational leadership,
2) organizational culture, 3) vision, mission and strategies of the organization,
4) organizational management, 5) organizational structure, 6) organizational
system, 7 atmosphere of the organization, 8) motivation, and 9) technology
for learning. In addition, learning organization of the institutions needed the
following five features: 1) education, 2) organization, 3) personnel in the
organization 4) knowledge management, and 5) technology. These features
would be contributing and supporting personnel in the organization to learn
all the time and constantly to contribute to potential development of the
vocational colleges as learning organizations

2. It was found that theoretical framework about the causal
relationship of the factors influencing the learning organization of the
vocational colleges under Office of Vocational Education Commission were:
1) the organizational leadership, organizational culture,  vision, mission and
strategies of the organization, organizational management, organizational
structure, organizational system, atmosphere of the organization, motivation,
and technology for learning, influenced directly toward learning organization
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of the vocational colleges under Office of Vocational Education Commission.
2) Some factors that influenced indirectly on learning organization of the
institutions were organizational leadership, organizational culture, vision,
mission and strategies of organization, atmosphere of organization and
motivation of personnel in the organization, and other factors as well.

ความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาคนของทุกประเทศ  ประกอบกับปจจุบัน ความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผลใหโลกยุคโลกาภิวัฒน  (Globalization) ไดรับ
กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนสังคมไรพรมแดนท่ีสามารถเชื่อมโยงและ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว  การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 อันนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนระบบ (System) กระบวนการ (procedure) และวิธีการ (methodology)
ทางการศึกษา  การถายทอด (transfer) ขอมูลและองคความรู  (knowledge) ท่ีเกิดข้ึนใน
รูปแบบ (pattern) และกระบวนการท่ีแตกตางจากเดิม  สงผลใหสถาบันการศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนท้ังการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เปาหมาย และวิธีการสอน  รวมท้ังตอง
มุงเนนการสรางนิสัยใฝรู  และการเรียนรูใหกับผูสอน ผูเรียน ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน
ท้ังนี้เพ่ือกลุมเปาหมายจะสามารถปรับตัวใหกาวทันกับองคความรูท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
และนําสูความกาวหนาขององคการ

การปฏิรูปการศึกษาเปนผลสืบเนื่องจากการบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับแรก ป พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2545 ซึ่งในหมวดท่ี 4 มีสาระสําคัญได
กลาวถึงหลักการสาระและการจัดการศึกษาท่ีเปดแนวทางการมีสวนรวมอยางกวางขวางใน
การสรางวิสัยทัศนใหมทางการเรียนการสอน และสาระการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จึงนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู  อันเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตั้งแตฉบับท่ี 7 เปนตนมาก็ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  ท้ังนี้เพ่ือประเทศไทยกาวไปสู “สังคม
ท่ีเขมแข็งและมีดุลยภาพภายใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปญญาและสังคมการ
เรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติ, 2552) โดยในดานสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูมุงเปด
โอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน   ทําเปน  มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และรูเทาทันโลก เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาคนให
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เรียนรูไดตลอดชีวิต เพ่ือกาวสูการเปน “สังคมแหงการเรียนรู” ท่ีทุกคนในสังคมตางมีสวน
รวมสนับสนุนเรียนรูรวมกัน  กลาวคือเปนท้ังผูใหและผูรับในขณะเดียวกัน

สังคมยุคปจจุบันซึ่งไดเขาสูโลกของการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกวา สังคมฐานความรู
(Knowledge-based Society) นําไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based
Economy) ท่ีเนนความรูและนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยหลักในการพัฒนา
องคการ  ท้ังนี้เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  การจัดการความรู  และองคความรู เพ่ือ
พัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพใหกับองคการ (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, 2548) องคการตางๆ จึง
ตองเตรียมความพรอมในการพัฒนา เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (ชัลวาลย  วงษประเสริฐ, 2548)

ดั งนั้นสถาบันการ ศึกษา ซึ่ ง มีบทบาทภารกิจหลักในการพัฒนาความรู
ความสามารถและประสบการณใหกับผูเรียนท่ีจะดํารงชีวิตในยุคสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปลี่ยนการบริหารองคการใหเปน “องคการแหงการเรียนรู”

องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนคุณลักษณะของการ
พัฒนาองคการรูปแบบหนึ่งท่ีตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จ โดยไมวาจะเปน
องคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็สามารถประยุกตได เปนการพัฒนาองคการ
ใหพรอมดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค และการบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิง
คุณภาพโดยรวม  โดยมีเปาหมายและระบบงานในการพัฒนาท้ังผูนําและสมาชิกของ
องคการ เปนการยกระดับของการเรียนรูใหเปนรูปธรรมโดยองคการจะตองพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นับวาเปนองคการทาง
การศึกษาท่ีจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหเปนองคการแหงการเรียนรู เชนกัน เนื่องจาก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนด ปรัชญา เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท้ัง
ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย รวมท้ังใหความสําคัญกับผูเรียนสายวิชาชีพดาน
การเปดโอกาสใหสามารถศึกษาตอในระดับสูงไดเต็มตามศักยภาพและความสนใจ ซึ่งได
กําหนดนโยบายตามแนวปฏิรูปการศึกษาของรัฐในดานการอาชีวศึกษาในดานตางๆ ไดแก
1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2) ปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษา 3) ปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4) ปฏิรูปสถานศึกษาในสังกัดใหเปนผูนําในสังคม
เทคโนโลยีและเปนองคการแหงการเรียนรูและ 5) ปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ประกอบกับนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาสูสากล  พ.ศ.2555-2569 ไดกําหนดเรื่องท่ีตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 1) ดานการ
เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 2) ดานการขยายโอกาสเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
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วิชาชีพ 3) ดานยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ท้ังระดับสถานศึกษาและระดับผูเรียน
และ4) ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 13 ไดกําหนดให
สถานศึกษาอาชีว ศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันได  ท้ังนี้ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น จึงมีการ
ประกาศใชกฎระทรวง “การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง “ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556”

การพัฒนาสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning  Society) จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จของนโยบาย
ดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเชิงความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดประสงค เพ่ือศึกษา 1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 2) นําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1) ผูวิจัยไดศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  วิเคราะห และสังเคราะห
เพ่ือกําหนดแนวคิดเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู และ
ลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2) นํากรอบแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรู  และลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีสังเคราะหไดในข้ันท่ี 1 ไป
สัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน ไดมาโดยการ
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สุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบการสัมภาษณ
ประเภทมีโครงสรางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร และมีประเด็น ปจจัยใด ตลอดจน
ลักษณะใด เพ่ิมเติมอีกบาง ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิท่ีไปทําการ
สัมภาษณนั้น จะตองมีวุฒิปริญญาเอก ทางดานการบริหารการศึกษาหรือผูมีประสบการณ
ดํารงตําแหนงผูบริหารในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3) ผูวิจัยนําขอมูลสัมภาษณในข้ันตอนท่ี 2 มาปรับปรุงกรอบแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับ สภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง

4) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวไดนําเสนอกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือนําไปสูกรอบแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) หมายถึง องคการท่ีใชการ

เรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือกาวไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ สมาชิกของ
องคการจะตองไดรับการสงเสริม สนับสนุน สรางแรงบรรดาลใจใหสมาชิกไดเรียนรู
ตลอดเวลาและเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของสมาชิกเองและองคการอยางตอเนื่อง ในการแกไขปญหาและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ (Seng, 1990 ; Marquardt, 1996 ; Hoy and Miskel, 2001 ; Dinox,
1994 ; พจน  สะเพียรชัย, 2546 ; วิจารณ  พานิช, 2547 ; และธงชัย  สมบูรณ 2549)
และผลจากการสัมภาษณผุทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีคุณสมบัติรวม 5 ดานไดแก
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1. ดานการเรียนรู (Learning) หมายถึง ลักษณะพลวัตการเรียนรู
(Learning Dynamics) รวมกันของบุคลากรในองคการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนองคการ
แหงการเรียนรู

2. ดานองคการ (Organization) หมายถึง การปรับเปลี่ยนองคการ
(Organizational Transformation) เพ่ือไปสูวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
องคการเพ่ือไปสูองคการแหงการเรียนรู

3. ดานคน (People) หมายถึง การมอบอํานาจและหนาท่ีใหกับบุคลากร
(People Empowerment) โดยคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถ ใหสามารถ
ดําเนินงานปฏิบบัติหนาท่ีใหกับองคการไดบรรลุเปาหมายเปนองคการแหงการเรียนรู

4. ดานบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง
การดําเนินการขององคการท่ีทําใหบุคลากรเกิดความรูและใชประโยชนจากความรูนําไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู

5 . ดานเทคโนโลยี  (Technology) หมายถึง การปรับประยุกตใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคการเพ่ือนําไปสูองคการ
แหงการเรียนรู

สําหรับปจจัยตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยไดศึกษาและสังเคราะหตาม
แนวคิดของ Kaiser (2000), Senge (1990), Marquardt, and Reynolds (1994) ,
Brandt (2003) Bennett and O’ Brien (1994), Pedler et.al (1997), Garvin (1993),
Marquardt (1996). และ Chattip (2003)

นอกจากนี้ยังศึกษาจากผลการวิจัยของ วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ
(2545); สุรพงศ  เอ้ือศิริพงศ  (2547); ลือชัย  จันทรโป (2547); สมคิด สรอยน้ํา (2547);
ประยูร อ่ิมสวาสดิ์  (2552) และกุศล ทองวัน (2553)

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยดังกลาว ประกอบกับผลการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสภาพ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ดังภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จากภาพท่ี 1 ไดแสดงสภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สภาพปจจัยท่ี
สงผลตอองคการแหงการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยท่ีตอง ไดรับสนับสนุนสงเสริม ประกอบดวย
9 ปจจัย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการองคการ โครงสรางองคการ ระบบองคการ บรรยากาศ
องคการ การจูงใจ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู กลาวคือ

1) ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผูนําสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวย (1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลท่ีเปน
อุดมการณ (2) การสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูและพัฒนาองคการรวมกัน (3) การกระตุน
เชาวปญญาของบุคลากรเพ่ือการแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรมใหมใหกับองคการ
และ (4) การคํานึงถึงศักยภาพและความรูความสามารถของบุคลากร

2) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบของคานิยมท่ีเชื่อวาสําคัญ สงผลตอการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธของสมาชิกในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โครงสราง
สถานศึกษาองคการ และระบบการควบคุม วัฒนธรรมเปนบรรทัดฐาน หรือเปนวิถีทางของ
การปฏิบัติงานท่ียอมรับรวมกันในสถานศึกษา

3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ หมายถึง การระบุเปาหมาย ทิศทาง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งแสดงความแตกตางจากสถานศึกษาอ่ืน ขอความพันธกิจจะ

องคการ
แหงการเรียนรู

1.ภาวะผูนํา
องคการ

3. วิสัยทัศน
พันธกิจและ

ยุทธศาสตรองคการ

6. ระบบองคการ

8. การจูงใจ

4. การบรหิารจัดการ
องคการ

7. บรรยากาศ
องคการ

9. เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู 2. วัฒนธรรม

องคการ

5. โครงสราง
องคการ
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ระบุขอบเขตการปฏิบัติการของสถานศึกษา การกําหนดพันธกิจขอบเขตของงานใน
สถานศึกษา เพ่ือเปนภาพรวมและสงผลตอการดําเนินงานของสถานศึกษาแตละแหง
นําไปสูเปาหมายขององคการ

4) การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหง โดยการวางแผน (Planning) การจัดการองคการ
(Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) บุคคล สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ การเงินทรัพยากร ขอมูลขององคการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา

5) โครงสรางองคการ หมายถึง องคประกอบท่ีแสดงถึงความสัมพันธท่ีเปนทางการ
ของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางระบบยอยของสถานศึกษา ไดแก การแบงงาน
กลไกการประสานงาน รูปแบบปฏิกิริยาสัมพันธกันของบุคลากรอยางเปนทางการ
การรายงาน ชองทางการติดตอสื่อสาร ชวงการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชา
การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวกําหนด หรือทําใหเกิดกรอบ หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในสถานศึกษาท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคการ

6) ระบบองคการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กัน การพ่ึงพาอาศัยกัน และการผสมผสานกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย
ของระบบหรือสถานศึกษานั้น ระบบ ประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 3 สวน คือ สิ่งท่ีปอนเขาไป
หรือปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) หรือผลผลิต
(Product) ของสถานศึกษา

7) บรรยากาศองคการ หมายถึง ความเขาใจหรือการรับรูของบุคลากรใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน ท้ังโดยทางตรง และ
ทางออม ซึ่งจะเปนผลักดันสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากร และทุกสิ่งทุกอยาง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา อาจมีลักษณะเฉพาะบุคคล หรือเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ก็ได

8) การจูงใจ หมายถึง สถานการณท่ีกระตุนใหเกิดหรือยับยั้งพฤติกรรมตางๆ ของ
บุคลากรเพ่ือไปสูเปาหมายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามท่ีกําหนดไว

9) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาไดสนับสนุนสงเสริม
อํานวยความสะดวก ใหบุคลากรในองคการได ใช เทคโนโลยี ในการปฏิบัติ งาน
เพ่ือกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางท่ัวถึง สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
องคการแหงการเรียนรู
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2. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีขางตน และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ผลงานวิจัย
ของวิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ (2545); สมคิด สรอยน้ํา (2547); ลือชัย
จันทรโป (2546); สุรพงศ เอ้ือศิริพงศ (2547); ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548); ประยูร
อ่ิมสวาสดิ์ (2552) และกุศล ทองวัน (2553) สรุปผลการวิเคราะห สังเคราะหเชิงแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดดังภาพท่ี 2

โครงสราง
องคการ

การบริหาร
จัดการองคการ

วิสัยทัศน
พันธกิจและ
ยุทธศาสตร

L.O.

เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ระบบ
องคการ

การจูงใจ

บรรยากาศ

ภาวะผูนํา
องคการ

วัฒนธรรม
องคการ
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หมายถึง มีอิทธิพลทางตรง
หมายถึง มีอิทธิพลทางออม

ภาพท่ี 2 กรอบแนวทางคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปนองคการ แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

จากภาพท่ี 2 ไดแสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ี
สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาซึ่งเปนผลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและผลการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา

ปจจัยดานภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน  พันธกิจและ
ยุทธศาสตร การจูงใจบุคลากรในองคการ และระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ลวนเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ ยังพบวามีบางปจจัยขางตนไดมีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยผานปจจัย
ตางๆดวย ไดแก

1) ปจจัยดานภาวะผูนําองคการ มีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยผานปจจัยการจูงใจ วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
โครงสรางองคการ รวมท้ังบรรยากาศองคการ

2) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโดยผานปจจัยโครงสรางองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู ระบบองคการ การจูงใจบุคลากรในองคการ และบรรยากาศองคการ

3) ปจจัยดานวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร มีอิทธิพลทางออมกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู โดยผานปจจัยโครงสรางองคการ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ระบบ
องคการ และการบริหารจัดการองคการ

4) ปจจัยดานบรรยากาศองคการ มีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู โดยผานปจจัยโครงสรางองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การจูงใจ
บุคลากร และระบบองคการ

5) ปจจัยดานการจูงใจ มีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดย
ผานปจจัยดานการบริหารจัดการองคการ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของรวมท้ังทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแลวทําการ
วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับสภาพปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวย 9 ปจจัย ไดแก 1) ภาวะผูนําองคการ
2) วัฒนธรรมองคการ 3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ 4) การบริหารจัดการ
องคการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ 7) บรรยากาศองคการ 8) การจูงใจ
บุคลากรในองคการ และ 9) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และผลการศึกษาความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบวาปจจัยดังกลาวทุกปจจัยลวนมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรู  จะมีปจจัยบางตัวเทานั้น ซึ่งไดแก ปจจัยภาวะผูนํา
วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร บรรยากาศองคการ และการจูงใจ ยัง
มีอิทธิพลทางออมผานปจจัยตางๆดวยนั้น เนื่องดวยเปนผลการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี
และผลการวิจัยท่ีเก่ียวของซึ่งเปนผลการศึกษาข้ันตน ยังไมไดทําการทดสอบความ
สอดคลองเชิงประจักษ (Empirical)  อยางไรก็ตามผลการศึกษาเบื้องตนนี้ก็สามารถนําไป
เปนแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรการผลิต และ
พัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 ซึ่ง Marquardt (1996) ไดกลาว
วาองคการท่ีจะยืนหยัดและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดนั้น จะตองมีการ
พัฒนาท่ีมีลักษณะยั่งยืนไมวาสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนไปอยางไร ซึ่งการพัฒนาองคการดวย
แนวคิดแบบองคการแหงการเรียนรูท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูใหกับบุคลากร
ขององคการ เปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางาน
จะเปนคําตอบท่ีจะนําองคการไปสูความสําเร็จได (ชัชวาลย  วงษประเสริฐ, 2548)

นอกจากนี้ Hoy and Miskel (2001) ก็ไดกลาววา สถานศึกษาเปนองคการท่ีมี
บทบาทหนาท่ีหลักคือการสอน การจัดประสบการณ และความรูใหกับผูเรียน สถานศึกษา
จึงมีความผูกพันกับเรื่องการเรียนรูและควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการ
อ่ืนๆ  และยังไดกลาวถึงกลไกท่ีจะทําใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ตลอดจนสามารถสร างสรรคนวัตกรรมใหม ได
ควรประกอบดวย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสรางองคการท่ีสงเสริมให
บุคลากรไดเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Empowerment)



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

283

ใหกับบุคลากรในองคการ มีการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีขององคการ มีการจูงใจ
บุคลากรใหมีสวนรวมในการบริการจัดการองคการ และมีความม่ันคงในอาชีพ มุงม่ัน
ความสําเร็จของงาน และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองมีความ
เขาใจและรูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรและองคการ
(Marquardt, 2002) อันนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society)
ซึ่งองคการจะตองใหความสําคัญเรื่องความรูและนวัตกรรมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคปจจุบัน (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548)

ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรไดพัฒนาและ

จัดหาปจจัยตางๆ ไดแก พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร  การมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรจัดโครงสรางองคการ ระบบองคการ สรางบรรยากาศ มีการจูงใจ
และจัดหาเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

2. ควรไดทําการวิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยทดสอบความสอดคลองของรูปแบบท่ีพัฒนากับขอมูลเชิงประจักษดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพเปนจริงในการ
พัฒนาสงเสริมสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปน
วารสารวิชาการท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารยและนักวิชาการ และเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการแกสมาชิก
นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป  กําหนดออกปละ 3 ฉบับ ตนฉบับท่ีรับพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพ
เผยแพรในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน  บทความท่ีเผยแพร
ผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

การเตรียมตนฉบับ
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการพิจารณา ไดแก บทความวิจัย บทความทางวิชาการเก่ียวกับ

การวิจัยบทความปริทัศนและบทวิจารณหนังสือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพตนฉบับใช
ตัวพิมพ (Font) ชนิด TH  Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต พิมพหนาเดียวขนาด A4 ความยาว
10–12 หนา ตนฉบับประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี

1. ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ช่ือผูเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมขอมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงและ

สถานท่ีทํางาน
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.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

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

บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิทรรศนะและขอคิดเห็นในบทความวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มิใชเปนทรรศนะและความคิดของผูจัดทําจึงมิใชความ
รับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ์
การคัดลอกแตใหอางอิงแหลงที่มา



ช่ือเรื่อง  ภาษาไทย                           .
เวน 1 บรรทัด

ช่ือเรื่อง  ภาษาอังกฤษ .
เวน 1 บรรทัด

ชื่อ-สกุลนักศึกษาภาษาไทย1 ชื่อ-สกุลอาจารยท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารยท่ีปรึกษารวมภาษาไทย3

ชื่อ-สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1, ชื่อ-สกุลอาจารยท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2, and ชื่ออาจารยท่ีปรึกษารวมภาษาอังกฤษ3

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

0.6 นิ้ว

0.6 นิ้ว

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง)

0.6 นิ้ว

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง)
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ความสําคัญของปญหา
............................................................................................................................

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

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

(ขนาด 16 เขม TH Sarabun PSK)

(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 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว
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ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................

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

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

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

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

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

หมายเหตุ
1. คําสําคัญคือ คําท่ีอยูในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ซึ่งเปนคําท่ีใชใน

การสืบคนขอมูล (ไมใชนิยามศัพทเฉพาะ)

ตัวอยาง

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของขาราชการท่ีมีตอการทํางาน
คําสําคัญไดแก  ความพึงพอใจ การทํางาน

ชื่อเรื่อง คุณภาพการใหบริการของพนักงานในแผนกซุปเปอรมารเก็ตของ
หางสรรพสินคา

คําสําคัญไดแก คุณภาพการใหบริการ

2. วิธีดําเนินการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุมกลุมตัวอยาง
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว
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3. บรรณานุกรม ใหเขียนเฉพาะท่ีกลาวถึงในบทความท่ีสงเทานั้น
4. จํานวนหนาของเนื้อหาของบทความท่ีสงไมเกิน 12 หนา
5. หมายเลข 1),2),3) ถาเปนอาจารยในหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยูไมตองใส

หมายเลข และอาจารยอยูในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขเดียวกัน สวนถาอาจารยไมไดอยู
ในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขตางกัน

รูปแบบบรรณานุกรม
1. หนังสือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพครั้งท่ี 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. วารสาร

อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41.
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รายละเอียดในการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มีทั้งหมด 13 หัวขอ ดงันี้

1. ชื่อโครงการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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 ท่ีสําคัญ 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
(ตามท่ีกําหนดใน แบบฟอรม)



จัดรูปแบบและจัดสงโรงพิมพ

รับเรื่อง

สงกองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและพิจารณา
เสนอผูทรงคุณวุฒิ หรือสงคืนผูเขียนปรับแก

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน

สงคืนผูเขียนปรับแกไข (เปนเวลา 7 วัน)

ตรวจบทความที่ไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ

สงกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมข้ันสุดทาย

เผยแพรวารสาร

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

ประกาศรับบทความ

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
อานบทความ (ใหเวลา 15 วัน)

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข

ไมผาน

จบ

สงคืนผูเขียนปรับแกไข

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ

ผานโดยไมมีการแกไข
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10. ดร.แสน สมนึก
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14. ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ
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THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR PHYSICAL
EDUCATION FOR PROFESSIONAL TEACHER STUDENTS IN THE INSTITUTE

OF PHYSICAL EDUCATION

เกียรติวัฒน วัชญากาญจน สรุางค เมรานนท และชาตรี เกิดธรรม
Kiattiwat Watchayakarn Surang Meranon, and Chatree Kirdtham

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพล

ศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา3) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิ ช าชีพครู  ส าขาวิ ช าพล ศึกษา  สถาบันการพล ศึกษาวิ ธี ก ารดํ า เ นิ นการวิ จั ย
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามหาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิง เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิและ
คาความเชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคเทากับ 0.89 ใช
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติวิเคราะหองคประกอบ ระยะท่ี 2
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ภาคเรียนท่ี
2 ปการศึกษา 2555 ใชวิธีการสุมแบบกลุมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและ
ยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
รายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพหาคาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหา
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โดยผูทรงคุณวุฒิและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคาความเชื่อม่ันตามวิธีของคูเดอร–
ริชารดสัน (Kuder–Richardson) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.90 คาอํานาจจําแนกมีคา
ระหวาง 0.81 -0.89และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45–0.55 นําแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห ๆ ละ 3
ชั่วโมงใชแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลองท่ีมีการควบคุมบางสวนแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง
ทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอกอนและหลังเรียนทุก 2 สัปดาห วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ํา วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐาน TQF กอนและ
หลังเรียนโดยใชคาที

ผลการศึกษา พบวา
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา

พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ข้ันตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอนและ 5) การวัดและการประเมินผล คาน้ําหนักแตละองคประกอบเทากับ 0.895,
0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามลําดับ

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 2.1) การเรียนรูดวยการ
กระทําหรือการลงมือปฏิบัติจริงทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่องและกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญา  2.2) วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และการจัดการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ดานทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
ทางกาย 2.3) ข้ันตอนการเรียนการสอน 7 ข้ัน คือ 1) ข้ันการทําสมาธิ 2) ข้ันการเตรียม
ความพรอมและอบอุนรางกาย 3) ข้ันการอธิบายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ
5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการนําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ข้ันสรุป
และสุขปฏิบัติ 2.4) กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและการสังเกต
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อภิปรายความรูทางกีฬา
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชในการแขงขันและนําเสนองานหนาชั้นเรียน การจัดทําโครงงานการจัดการ
แขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การสรางโปรแกรมและกําหนดการแขงขันทักษะกีฬา และการ
สงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพ



ารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

3

ทางกาย และ 2.5) การวัดและการประเมินผล ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ดาน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู

และการจัดการเรียนรูดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทาง
กาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study factors of

instructional physical education for professional teacher students in the
Institute of Physical Education, 2) to develop instructional model 0f Physical
Education for professional teacher students in the Institute of Physical
Education, and 3) to study the results of the use of the Instructional model
for professional teacher students in the Institute of Physical Education. The
research methodology consisted of two phases namely, phase 1 : The
sample of this research consisted of 450 lecturers who taught physical
education in the Institute of Physical Education. The stated questionnaire
was IOC validated by experts, the reliability by Cronbach’s Alpha Coefficient
of 0.89. The exploratory research methodology was analyzed by using factor
analysis. Phase 2 : The sample consisted of teacher students studying
Sepak-takraw 1 in the second semester of the academic year 2555 B.E.,
obtained by cluster random sampling and confirmed by focus group with
experts. This instructional model instrument lesson plan Sepak-takraw was
IOC validated by experts and achievement learning test analyzed reliability
by Kuder-Richardson, at 0.90, discrimination (r) is between 0.81-0.89 and
difficulty between 0.45-0.55.The duration of experimental was 16 weeks,
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3 hours per week. Completed instructional model with sample, by using
quasi-experiment with One-group Time-Series Design under partial control
and repeated measure, ANOVA. Pretest–Posttest sport skills every 2 week,
others analyzed achievement learning test by TQF : HEd with t-test
dependent.

The results of this research were as follows:
1. The instructional model for professional teacher students in the

Institute of Physical Education consisted of five factors : 1) Learning Theory,
Concept and Principle, 2) Objectives, 3) Instructional Procedures,
4) Instructional Activity and 5) Measurement and Evaluation. The stated
factors had the factor loading as 0.895, 0.800, 0.811, 0.889, and 0.843
respectively.

2. The instructional model development consisted of five factors as
follows: 2.1) Learning theory, concept, and principle are conducted by using
learning by doing, Association theory, and Cognitive theory. 2.2) The
objectives of the learning outcomes included Morality, Knowledge and
Learning Management, Cognitive Skill, Critical Thinking and Solving Problems
System, Interpersonal Skills and Responsibility, Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills, Sport skills and Physical
Fitness. 2.3) The instructional steps consisted of seven steps as follows:
Concentration, Warm-Up and Preparation, Demonstration and Explanation,
Skills Practice, Movement Education, Application and Presentation and
Conclusion and Health Performance. 2.4) Instructional activities refers
to teaching and teaching-related activities such as practice concentration,
study knowledge history demonstration explanation and management
lesson plan on sports, apply and presentation by worksheet, setting project-
team sports competition, sports program competition and send with E-mail,
sport skills and physical fitness test. 2.5) The measurement and evaluation
used achievement learning assessment of five Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF : HEd and Sport Skills and Physical Fitness Test.
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3. The results of this instructional model used were as follows:
3.1 The result of the comparison between Pretest and

Posttest assessment Morality, Knowledge and Learning Management,
Cognitive Skill Critical Thinking and Solving Problems System, Interpersonal
Skills and Responsibility, Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills and Sport Skills and Physical Fitness. The
scores of the Posttest were significantly higher than those of the Pretest at
the level of .05.

3.2 There was significant difference in the comparison of
performance skill of Sepak-takraw before between and after experiment
were different at the level of significant .05.

คําสําคัญ
องคประกอบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน การสอนพลศึกษา

ความสําคัญของปญหา
จากรายงานการประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ

ผลิตและพัฒนาครู” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานปฏิรูป
วิชาชีพครู, 2550) ผูทรงคุณวุฒิไดมีการกําหนดแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูท่ีมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลรวมถึงการนําไปสูการรางสาระสําคัญของกฎหมายตอไปซึ่งผล
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาเก่ียวเนื่องมาจากระบบการผลิตครูไดแกหลักสูตรการฝกหัด
ครูมีขอบกพรองเชนหลักสูตรขาดการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของแตละภูมิภาค
หลักสูตรยังขาดการเนนใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและประการสําคัญเนื้อหาของทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับภาคปฏิบัติ
การเรียนการสอนวิชาชีพครูเนนภาคทฤษฎีโดยใหความสําคัญกับวิชาสรางเสริม
ประสบการณการฝกสอนนอยทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดรับรูรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ และไมใสใจในการสราง และใชนวัตกรรมทางการสอนใหมๆนักศึกษาวิชาชีพครู
ขาดการเรียนรูใหมีความสามารถในการสอนในบริบทท่ีหลากหลาย 2) ใหมีการปฏิรูปการ
ผลิตครูท้ังหลักสูตรและกระบวนการ โดยหลักสูตรใหเนนทักษะความเปนครูกระบวนการ
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เนนใหมีภาคปฏิบัติมากข้ึนและมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนการศึกษาหาความรู
เพ่ือการพัฒนาตนเอง สถาบันผลิตครูจะตองสรางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผลิต
ครูจะตองเนนการสรางครูมืออาชีพซึ่งปจจัยสําคัญของการสรางครูมืออาชีพมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือทักษะหาความรูการเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีคุณธรรม
จริยธรรม

กระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเทาท่ีผานมานั้น
มักจะไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกลาวเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาไมมีรูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีดีและหลากหลายนั่นเองซึ่งสอดคลอง
กับวีระพงษ แดนดี (2550) กลาวไววา จากการใชแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอ
ทดสอบนักศึกษาชายและหญิง สังกัดสถาบันการพลศึกษา พบวา นักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา มีสมรรถภาพทักษะกีฬาเซปกตะกรอต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน และยังพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางดานสมาธินอยมาก ซึ่งสอดคลอง
กับลําไย หงสสิงห (2547)กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมาธิในการเรียน
การสอนในชั้นเรียนลดนอยลง ถาใหนักศึกษาฝกนั่งสมาธิในชั้นเรียน จะสามารถพัฒนาให
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมข้ึนในจิตใจ รวมตลอดท้ังสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับตลอดภาคเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตาม
อุดมคติไทยดวย ซึ่งสอดคลองกับเลสเลยและแมทซินสก้ี (Lasley & Matczynski, 1997)
กลาวไววา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีดีนั้น ผูสอนควรใช
วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนแตละครั้งให
เหมาะสมกับกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามความสามารถของตน ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย

ดวยสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนรายวิชาวิธีสอนวิชาพล
ศึกษา และเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา จึงมีความเห็นวา รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ท่ีจะชวยใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูอยางแทจริงนั้นยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจน จากเหตุผลท้ังหมดท่ีกลาว
มาแลวนั้น ผูวิจัยจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และผูสอนพลศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีสอนท่ีหลากหลายตอไป
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล

ศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
2. รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดของรูปแบบอะไรบาง
3. เม่ือนํารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล

ศึกษา สถาบันการพลศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้
1. ประชากร

ระยะท่ี 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน
480 คน

ระยะท่ี 2 ไดแก  นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 17 วิทยาเขต ท่ีกําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 51 หองเรียนๆ ละ 35 คน รวมท้ังสิ้น 1,785 คน

2. กลุมตัวอยาง
ระยะท่ี 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา

นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน
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ระยะท่ี 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ท่ีกําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
(อรสา โกศลานันทกุล, 2549)

3. ตัวแปรท่ีศึกษา
ระยะท่ี 1 ศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารเรียนรู เอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา

ตัวแปรตาม คือองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

ระยะท่ี 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ  รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชา พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนพลศึกษา นักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ระยะท่ี 1 แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและคาความ
เชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบราค (Cronbach Alpha
coefficient) เทากับ 0.89

ระยะท่ี 2 ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดย
การสนทนากลุม (Focus group) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนี
ความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คาความเชื่อม่ันตามวิธี
ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.90 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.81-0.89 และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45 – 0.55
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะท่ี 1 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขต จํานวน 17 แหง ท่ัวประเทศ เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 450 ชุด ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท่ีสมบูรณ สามารถนําไปใช
วิเคราะหขอมูลได จํานวน 450 ชุด

ระยะท่ี 2 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขตศรีสะเกษ เพ่ือขออนุญาตจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ท่ีเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ
1 จํานวน 35 คนและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนเวลา 16 สัปดาห ๆ
ละ 3 ชั่วโมง

6. สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล
ระยะท่ี 1
1.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน ใช

สถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะท่ี 2
2.1 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน

คุณธรรมจริยธรรม ความรูและการจัดการเรียนรู ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริม
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย ใชสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนกับ
หลังเรียน คาที (t-test dependent)

2.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ
กีฬา ใชการวัดแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา
(One-Group Time-Series Design and Repeated-measure, ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนใชสถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor

Analysis) ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอน

Com
ponent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

Total % of
Variance

Cumulative
%

Total % of
Variance

Cumulative
%

Total % of
Variance

Cumulative
%

1 25.043 25.043 25.043 25.043 25.043 25.043 15.396 15.396 15.396
2 15.377 15.377 40.419 15.377 15.377 40.419 13.593 13.593 28.989
3 13.601 13.601 54.021 13.601 13.601 54.021 7.844 7.844 36.832
4 4.649 4.649 58.669 4.649 4.649 58.669 7.780 6.329 44.612
5 3.615 3.615 62.283 3.615 3.615 62.283 6.085 6.085 50.697

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นคาไอเกน (Eigenvalues) รายการท่ี 1-5 มีคาเทากับ
25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 จึงถือไดวามี
ความแปรปรวนของกลุมตัวแปรมาก แสดงวาแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย
5 องคประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ข้ันตอน
การเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและ 5) การวัดและการประเมินผล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 25.04, 40.41, 54.02, 58.66
และ 62.28 ตามลําดับ รวมทุกองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัว
แปรไดรอยละ 62.28

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ใชหลักการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by  Doing) ทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่อง (Association Theory) และกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญา (Cognitive
Theory) องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรูและการจัดการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา รูจักคิด
วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
รับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
องคประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการเรียนการสอน 7 ข้ัน คือ 1) ข้ันการทําสมาธิ 2) ข้ันการเตรียม



ารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

11

ความพรอมและอบอุนรางกาย 3) ข้ันการอธิบายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ
5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการนําไปประยุกต ใชและนํา เสนองานและ
7) ข้ันสุขปฏิบัติ องคประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการฝกปฏิบัติสมาธิและ
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรู
ทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชและนําเสนองาน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การ
สรางโปรแกรมกําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝก
ปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบท่ี 5 การวัดและการ
ประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติและกติกา
กีฬา แบบประเมินการนําความรูและทักษะไปประยุกตใช และการนําเสนองาน แบบ
ประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม แบบประเมินการสรางโปรแกรมการ
แขงขันและการสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคสและแบบทดสอบทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดาน

คุณธรรมจริยธรรมกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.11 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.32

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42

3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
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3.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.31 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35

3.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานสมรรถภาพทางกายกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.89
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
1. การวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน โดยใชคาสถิติวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) ปรากฏวาการวิเคราะหองคประกอบหลัก รวมกับการ
หมุนแกนกอนและหลังแบบตั้งฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ มีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1
ในรายการท่ี 1–5 เทากับ  25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615 ตามลําดับและ
ตัวแปรท้ังหมดอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบท่ี  1 ได รอยละ 25.04
องคประกอบท่ี 2 ไดรอยละ 40.41 องคประกอบท่ี 3 ไดรอยละ 54.02 องคประกอบท่ี 4
ไดรอยละ 58.66 และองคประกอบท่ี 5 ไดรอยละ 62.28 คิดเปนความแปรปรวนสะสมท่ี
อธิบายไดดวยองคประกอบท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนรอยละ 62.28 จึงแสดงวาตัวแปรมี
การรวมกลุมกันจํานวน 5 กลุมหรือ 5 องคประกอบซึ่งสอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย
(2538) ท่ีกลาวไววาคาอัตราการรวมเปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรท่ีอธิบายได
ดวยองคประกอบรวมท่ีมีคามากกวา 1 ตามหลักของการสกัดองคประกอบ และ
การวิเคราะหองคประกอบเพ่ือคนหาองคประกอบรวมท่ีเกิดจากตัวแปรตางๆ ใหพิจารณาท่ี
คาไอเกนท่ีเกิน 1 ซึ่งเปนคาท่ีบงบอกถึงความสามารถขององคประกอบวาจะอธิบายความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางไดมาก

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีจํานวนองคประกอบ 5
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องคประกอบคือองคประกอบท่ี 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูวิชาพลศึกษาเปน
วิชาท่ีเปนไปตามหลักการเรียนรูท่ีวา “เปนการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ
จริง” โดยทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาประกอบและอางอิงในการเรียนการสอนคือ กลุมทฤษฎี
การสรางความสัมพันธตอเนื่อง ของธอรนไดค (Throndike, 1906) ซึ่งนําเสนอไววา
การฝกปฏิบัติจะตองใชทฤษฎีการลองผิดลองถูก และกฏการเรียนรู 3 กฎ คือ กฎแหงความ
พรอม กฎแหงการฝกหัดและกฎแหงผล และยังสอดคลองกับกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ปญญาของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลทประกอบดวยเวอรไทเมอรและเลวิน (Wertheimer,
1959 and Lewin, 1991) นําเสนอไววา การเรียนรูสิ่งใดควรไดมีการพิจารณาโครงรางโดย
สวนรวมทุกแงทุกมุมกอน ผูเรียนควรไดมีการตอบสนองตอสภาพการณท้ังหมดเสียกอนจึง
คอยแยกสวนรวมออกเปนสวนยอยเพ่ือพิจารณาความสัมพันธของสวนยอยแตละสวนให
ชัดเจนจนเกิดเปนความคิดหรือการมองเห็นชองทางในการฝกทักษะนั้นๆ ซึ่งเรียกวา
การหยั่งเห็น องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน มีทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีทักษะกีฬา
ไทยและกีฬาสากลซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และองคประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการเรียนการสอน มี 7
ข้ัน  คือ  1 )  ข้ันการ ทําสมาธิ  2 )  ข้ันการเตรี ยมความพรอมและอบอุนร า งกาย
3) ข้ันการอธบิายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ  5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการ
นําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรา เสาวเฉลิม (2546) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดนําเสนอไววา ข้ันตอนการเรียนการ
สอนพลศึกษาคือ ข้ันเตรียมความพรอมและอบอุนรางกาย ข้ันอธิบายและสาธิต
ข้ันฝกหัดทักษะ ข้ันนําไปประยุกตใช ข้ันสมาธิ และข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ องคประกอบท่ี 4
กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรูทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไปประยุกตใชและนําเสนองานหนาชั้น
เรียน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การสรางโปรแกรม
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กําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติทักษะกีฬา
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบท่ี  5 การวัดและ
การประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติ กติกา
กีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินการนําความรูและทักษะไป
ประยุกตใชและการนําเสนองาน แบบประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม
แบบประเมินการสรางโปรแกรมการแขงขันและการสงงานผานระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรม

จริยธรรมกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.32 แสดงใหเห็นวาจากการท่ีผูเรียนไดฝกปฏิบัติสมาธิกอนเรียนทุกครั้งทําให
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดานคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี ข้ึน
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550) กลาวไววา การใหนิสิตคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั่งสมาธิกอนเรียน เปนเวลา 10 สัปดาห ปรากฏวา
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติของนิสิตเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอยาง
เห็นไดชัดซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอุดมคติไทยดวย

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ใหผูเรียนมีสวนรวมการฝกปฏิบัติการศึกษาคนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรู
รวมกันจะสงผลใหมีพัฒนาการดานความรูรายวิชาและความสามารถในการจัดการเรียนรูได
ดีข้ึนซึ่งสอดคลองกับลําไย หงสสิงห (2547) กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สวนรวมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนอยมาก ถาใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการศึกษา
คนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรูรวมกันจะสามารถพัฒนาและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับตลอดภาค

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีกิจกรรมท่ีสามารถทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
พัฒนาการใชทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึนซึ่ง
สอดคลองกับมนตรี แยมกสิกร (2546) ไดกลาวไววา รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
ระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา มีคาประสิทธิภาพโดยรวมท้ังกระบวนการคิดเชิง
ระบบ คุณภาพการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหา มีพัฒนาการความกาวหนาท่ีมี
แนวโนมสูงข้ึน

3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมท่ีหลากหลายระหวางการเรียนการสอนแบบแบงกลุมและ
มอบหมายงานจะทําใหผู เรียนมีพัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับ ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล (2547)
ไดกลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการรวมมือกันเรียนรูรายวิชาระดับอุดมศึกษา
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 (P> .05) โดยกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม และยังกอ
คุณลักษณะอ่ืนๆ แกผูเรียนหลายประการ เชน ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
การเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนํา การรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง เปนตน

3.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 แสดงใหเห็น
วาผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการคํานวณ กําหนดโปรแกรมการแขงขันกีฬา และการ
สื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดีข้ึนตามลําดับซึ่งสอดคลองกับพีระศักดิ์ ก่ิงพุม (2533) ได
กลาวไววา การใชกิจกรรมใหนักศึกษามีสวนรวมฝกปฏิบัติจริงโดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปคํานวณสถิติทางคณิตศาสตรและสงงานผานระบบเครือขาย
เทคโนโลยีทําใหนักศึกษามีทักษะและความชํานาญ สามารถสื่อสารกับผูสอนไดหลาย
ชองทางมากยิ่งข้ึน
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3.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอเปนรายคูท่ีใช การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนใน
การทดสอบแตละครั้งจากการทดสอบท้ังหมดจํานวน 8 ครั้ง มีรายคูท่ีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคูและไมมีความแตกตางกัน 2 คูโดยผลตางของ
คะแนนเฉลี่ยรายคูมีความแตกตางหรือพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเม่ือมีการทดสอบไปแลว 1 ครั้ง
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนจากการทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2
แตพอมีการทดสอบใน 2 สัปดาหตอมาคือ ครั้งท่ี 3 แลวนําคะแนนเฉลี่ยการทดสอบในครั้ง
ท่ี 2 มาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกลับไมแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนเพราะวาผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมมาใชกับนักศึกษาเปนครั้งแรก นักศึกษายังเคยชินกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหมไปอีกสักระยะหนึ่งกอน นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันในเรื่องทักษะการ
เรียนรูและทักษะท่ีไมมีความเชื่อมโยงหรือการถายโยงการเรียนรู ตอมาไดมีการทดสอบครั้ง
ท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยกลับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเกิดจากการท่ีนักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
รูปแบบการเรียนการสอนของผูวิจัยไดแลว ทักษะและสมรรถภาพทางกายมีความเชื่อมโยง
และเกิดการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีก 2 สัปดาหตอมาซึ่งเปนสัปดาหสุดทายไดมี
การทดสอบครั้งท่ี 8 แลวนําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบในครั้งท่ี 7 มาเปรียบเทียบ ผล
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยกลับไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากทักษะและสมรรถภาพ
ทางกายไดเกิดความม่ันคงและมีความคงทนในตัวผูเรียนไปตลอดแลวและสอดคลองกับ
กมล ตันกิมหงษ (2553) ไดนําเสนอไววา การฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูเรียนจะมีการ
พัฒนาการทางทักษะและสมรรถภาพทางกายท่ีชัดเจนข้ึนเม่ือเริ่มการฝกติดตอกันในระยะ
สัปดาหท่ี 3 ถึงสัปดาหท่ี 7 สวนการทดสอบครั้งท่ี 7 เปรียบเทียบกับครั้งท่ี 8 ซึ่งเปนการ
ทดสอบครั้งสุดทายท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการท่ีทักษะกีฬาเซปกตะกรอและ
สมรรถภาพทางกายของผูเรียนไดมีความคงท่ีแลว
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช

1.1 สถาบันผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ควรมี
การสนับสนุนและวางแผนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึน เชน อุปกรณ สถานท่ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

1.2 ควรเพ่ิมแผนงาน/โครงการในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
โอกาส และเวทีในการนําเสนองานท่ีสามารถคิดคนข้ึนมาได เชน การเคลื่อนไหวศึกษา
สิ่งประดิษฐ และหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด

วิชาอ่ืนๆ เชน รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาและผลกระทบจากการใชรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนจากตัวนักศึกษาและผูใชรูปแบบ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน
ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลผลิต โดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป
(CIPP Model) ของ Stufflebeam กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูเขารวม
โครงการ นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก และผูปกครอง จาก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลอง
ทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 9 คน (โรงเรียน
ละ 3 คน) ครูผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน (โรงเรียนละ 20 คน) นักเรียน
ระดับประถมตนและระดับประถมปลาย จํานวน 30 คน (โรงเรียนละ 10 คน) ผูนิเทศก
จํานวน 12 คน (โรงเรียนละ 4 คน) และผูปกครอง จํานวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน) ไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ผลการวิจัยในครั้งนี้ แบง
ออกเปน 2 สวน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา โดยภาพรวมครู ผูนิเทศก และผูวิจัยมี
ระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิชอยูในระดับมาก ( X =4.28 S.D.=0.385, X =4.49 S.D.=0.360 และ X = 4.38
S.D.=0.279 ตามลําดับ) ซึ่งมีความสอดคลองกันโดยมีผลการประเมินโครงการอยูในระดับ
มาก สวนผูบริหารและผูปกครองมีระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
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สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.63 S.D.=0.298 และ
X =4.71 S.D.=0.317 ตามลําดับ) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิต ของการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ใน
กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประเมินโครงการฯ ผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ผูนิเทศก และ
คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิชมีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด

ผลการวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ ท้ังครู  ผูบริหาร
ผูปกครอง และนักเรียน พบวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน

ABSTRACT
This research is aimed to evaluate “The Project of Bangkok schools”

towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation. The aspects
evaluated by Stufflebeam’s CIPP Model, were Context Input Process and
Product. A group of sample was participants from three schools; Wat
Thewarach Koonchorn School, Klong Song Kratiam School, and Wat Sutthi
Sa Ard School under the Bangkok Metropolitan Administration. They
consisted of nine administrators (three persons per school), sixty teachers
(twenty persons per school), thirty lower and upper primary students
(twenty persons per school), twelve supervisors (four persons per school),
and nine parents (three persons per school). The samples were selected by
stratified random sampling.

The findings of quantitative and qualitative data analysis were as
follows. The findings from analyzing quantitative data showed that the
overview results from evaluating the  project by teachers, supervisors and
researchers were the same at the high level ( X = 4.28 S.D. = 0.385, X = 4.49
S.D. = 0.360 และ X = 4.38 S.D. = 0.279 respectively) and they were similar to
the evaluation results from administrators and parents, ( X =4.63 S.D.= 0.298
และ X = 4.71 S.D.=0.317 respectively), which were at the very high level.
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Moreover when we examined each aspect; environments, basic factors,
operational processes and products, was evaluated by the sample group
and the researchers, they evaluated this project at the high and the very
high level.

The findings from analyzing qualitative data by interviewing teachers,
administrators, parents and students revealed that “The Project of Bangkok
Schools” towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation affected
the development of students’ desirable behavior. The project helped the
students have a high learning achievement.

คําสําคัญ
การประเมินโครงการ

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายหลักทางดาน

การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของชาติครั้งสําคัญของประเทศไทย เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับดังกลาวไดกําหนดสาระในการปฏิรูปการศึกษาไวหลายดาน โดยการปฏิรูปทุกดานตอง
มุงสูหลักชัยคือ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู จึงนับเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง รูจักแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการผลักดันและสงเสริมให
โรงเรียนและครูท่ัวประเทศ มีการจัดสาระกระบวนการเรียนรู รวมท้ังการวัดผลประเมินผล
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 22-30 โดย ประเวศ วะสี ได
กล าวว า “หัว ใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรี ยนรู  หั ว ใจของ
การปฏิรูปการเรียนรูคือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญท่ีสุด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543)

ซึ่งสอดคลองกับ รุง แกวแดง ท่ีวา “การปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะบรรลุสูงสุดไดนั้น ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ และใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด
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วิเคราะห แกปญหา ฝกใหผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง คนควาขอมูลหรือเรียนรูตามแหลง
เรียนรูตางๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน”(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต,ิ 2545)

อีกท้ังการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความ
ตองการของผูเรียนและพยายามสอนโดยใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาตางๆ และไดทํา
กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุดและสนับสนุนใหมีการ
ชวยเหลือกันในดานการเรียนในชั้นเรียน โดยท่ีเด็กเกงสามารถชวยเหลือเด็กออนมีความ
สามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน (สุรางค โควตระกูล, 2553)

ซึ่งในสภาวะการศึกษาไทยในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ท่ีผานมา พบวาการ
จัดการศึกษาท่ีไมท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ สัดสวนของผูไดเรียนตอประชากรในทุก
ระดับการศึกษาในป 2552 เพ่ิมข้ึนจากป 2550-2551 เล็กนอย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมจาก 79.89% เปน 81.29% ของประชากรวัยเรียน แตระดับปฐมวัยและระดับมัธยม
ปลายยังมีสัดสวนการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ของผูเรียนไดต่ํา การศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบวา คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกระดับมีความแตกตางกันสูง ทําให
คะแนนเฉลี่ยท้ังประเทศอยูในเกณฑต่ํา เชน คะแนนจากการทดสอบในระดับชวงชั้น ป.6
ม.3 ม.6 วิชาสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และสวนใหญตกต่ําลงจาก 5 ป
กอน การปฏิรูปการศึกษายังไมคอยกาวหนา เปนเพียงปรับโครงสรางการบริหารของระบบ
ราชการ เปลี่ยนเฉพาะรูปแบบ สวนเนื้อหาการเรียนการสอนสวนใหญไมเปลี่ยน นักเรียนยัง
ไมคอยเกง เปนคนดี มีวินัย ความรับผิดชอบ การจัดการศึกษาตัดขาดจากชีวิตจริงและ
ชุมชน ไมสามารถแกปญหาและพัฒนาประเทศไดอยางมีคุณภาพ บางสาขายังขาดแคลน
โดยท่ัวไปคือ เนนทฤษฎีการทองจําการเลียนแบบ ความรูทักษะท่ีจะไปปฏิบัติงานไดจริงยัง
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จํากัด ยังตองปฏิรูปดานคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย ผูบริหารการศึกษาอยางจริงจัง
(วิทยากร เชียงกูล, 2553)

อาจเนื่องจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไทยสวนใหญยังไมสามารถสรางเด็กใหมี
ความพรอมในการท่ีจะตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากข้ึน ดวย
ความเชื่อท่ีวา สามารถทําใหเด็กไดเรียนรูในระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษไดดี พัฒนาตนเองทัดเทียมกับนานาชาติ จนกลายเปนคานิยมอยางหนึ่ง
ของสังคมไทย แตคานิยมดังกลาวอาจทําใหเด็กไทยสูญเสียอัตลักษณความเปนชาติไป โดย
การถูกแทนท่ีดวยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และการใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 ในโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมถูกลดความสําคัญลง ซึ่งเปนเรื่องนาเปนหวง เม่ือ
มองอนาคตขางหนา หากเด็กท่ีมีความพรอมท่ีสุดจะไมรูภาษาไทย ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้ง ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางแทจริงคือ การมีระบบการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ

ดวยเหตุผลดังกลาว คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช  ผูอํานวยการ มูลนิธิชิน โสภณพ
นิช จึงไดเริ่ม “โครงการโรงเรียนไทยสูความเปนเลิศ” ข้ึนในป พ.ศ.2546 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย โดยมีโรงเรียนเอกชนไทยเขารวมโครงการ จํานวน 5
แหง ไดแก มาแตร เดอี วิทยาลัย, อํานวยศิลป, ศรวีิกรม, พิชญศึกษา และสาธิตบางนา

ท้ังนี้จากการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 ป พบวา โรงเรียน
เอกชนท้ัง 5 แหงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะขยายโครงการไปสู
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กหรือปานกลางก็มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนโรงเรียนท่ีมีความเปนเลิศไดเชนกัน อีกท้ังแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือ “Child Centred Education” ไมไดจํากัด
เฉพาะโรงเรียนท่ีมีงบประมาณแบบเอกชนหรือเฉพาะเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี
หากมีผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความมุงม่ันในการสงเสริมการศึกษาไทยใหเขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนท่ีมาของ “โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ” โดย
เริ่มจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เปนโรงเรียนนํารอง เพ่ือขยายผลไปสู
โรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ ทางโครงการ
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ตองการท่ีจะสรางเครือขายโดยฝกฝนใหครูผูเขารวมโครงการเปนแกนนําท่ีจะฝกอบรม
ใหกับโรงเรียนกรุงเทพมหานครอ่ืนๆ ตอไป

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เปนเลิศ ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินของซิปป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ
และเปนการประเมินโครงการท่ีเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตและแกปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ

ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
เปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิต

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช จํานวน 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิ
สะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 12 คน ครูผูเขารวมโครงการ
จํานวน 88 คน นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก จํานวน 12 คน
และผูปกครอง
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กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยใหโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
โรงเรียนคลอง-ทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนชั้น
(Strata) จากนั้นทําการสุมอยางงายโดยสุมกลุมตัวอยางท่ีประกอบดวย ผูบริหาร ครู
ผูเขารวมโครงการฯ นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก และ
ผูปกครอง จากโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน คือ ผูบริหารจํานวน 9 คน โรงเรียนละ 3 คน ครู
ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 60 คน โรงเรียนละ 20 คน นักเรียนระดับประถมตนและ
ระดับประถมปลาย จํานวน 30 คน โรงเรียนละ 10 คน ผูนิเทศก จํานวน 12 คน โรงเรียน
ละ 4 คน และผูปกครอง จํานวน 9 คน โรงเรียนละ 3 คน

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
ตัวแปรตนคือ โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ตัวแปรตามคือ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ

ดานสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการฯ
รูปแบบการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ

ชิน โสภณพนิช ครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ แหลงขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวบขอมูลจากผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง
ผูนิเทศก และผูวิจัย โดยทําการเก็บแบบประเมิน และสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นยอยดังนี้

1. ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
วัตถุประสงคของโครงการฯ และการตอบสนองตอความตองการของชุมชน/ผูปกครอง

2. ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
ครูผูเขาอบรมโครงการฯ ผูบริหาร หลักสูตรการอบรม ผูเรียนท่ีเรียนตามโครงการฯ สื่อการ
เรียนการสอน อาคารสถานท่ี และโรงเรียน

3. ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ไดแก การคัดเลือกครูผูอบรมเขาสูโครงการฯ ความเหมาะสมของหลักสูตรเนื้อหาการอบรม
ความเหมาะสมของการออกแบบกระบวนการฝกอบรม และความเหมาะสมของ
กระบวนการนิเทศติดตาม

4. ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก ผลท่ี
เกิดข้ึนกับครู และ ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช ในการประเมินโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช มี 1) แบบประเมินแบงเปน
แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช สําหรับครูและผูบริหาร แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชสําหรับผูปกครอง และ
ผูนิเทศก และแบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปน
เลิศของมูลนิธิ ชินโสภณพนิช สําหรับผูวิจัย 2) แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณในการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
สําหรับครู ผูบริหาร และผูปกครอง คาความเห็นสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.80 และ
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินมีคา
อยูระหวาง .841-.953 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน
2555

การวิเคราะหขอมูล มีการตรวจสอบขอมูลคือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
กันเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช
หลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ เปนขอมูลท่ีสอดคลองตรงกัน โดยมี
การเก็บขอมูลคือ การสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบประเมิน
รวมท้ังการเก็บขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูเรียน ผูปกครองผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูนิเทศก รวมถึงคณะผูวิจัย ท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ
มากท่ีสุด

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
การหาคาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และการหาคาความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอผลการอภิปรายประเมิน

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ตามรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม ดาน
ปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ดานสภาพแวดลอม
ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญใหการประเมินเ ก่ียวกับโครงการโรงเรียน

กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศอยูในระดับมาก สวนผูบริหาร และคณะผูวิจัยสวนใหญมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด และจากผลการวิจัยท่ีพบวา วัตถุประสงคของ
โครงการ เพ่ือพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการเรียนรูโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนน ท่ีผู เรียนเปนสํา คัญหรือเนน ท่ีผู เรียนเปนสํา คัญ โดยกําหนดให
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) และจากผลการวิจัยท่ี พบวา ครูและผูบริหารท่ีเขารวมโครงการสวน
ใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศโดยมีความ
คิดเห็นวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กัน และการประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ
ท้ังนี้โครงการฯสามารถสรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีดีโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญได และสอดคลองกับผลการสัมภาษณ ท่ีครูและผูบริหารกลาววา เปนโอกาสที่ดี
ที่จะชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะเปนการเรียนการสอนแบบเนนให
ครูเขาใจผูเรียนแตละบุคคล และนําสิ่งท่ีผูสอนเรียนรูมาวิเคราะหผูเรียนวาผูเรียนแตละคน
เปนยังไง แลวจัดกิจกรรม และใบงานใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางมีความสุข โครงการฯ มีการติดตาม มีการนิเทศอยูตลอดเวลา ในสวนการนิเทศก็มี
การสะทอนผลใหเห็นวา สิ ่งที่ทําไปแลว มีตรงไหนท่ีควรจะใหการปรับปรุง แกไข ซึ่ง
โรงเรียนพรอมท่ีจะมีการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการฯ ชวย
สรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรู ทําใหครูเชื่อในศักยภาพผูเรียนมากข้ึน
โครงการฯ นี้มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังดานอาคาร สถานท่ี อุปกรณตางๆ ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน เชน ทาสีอาคาร โตะ เกาอ้ี บอรดโชวผลงาน ตู เฟอรนิเจอรของครู และ
ของเลนตางๆ เปนตน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูเรียน เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกลาในการท่ีจะคิด กลาท่ีจะพูด กลาท่ีจะตัดสินใจ และกลาท่ี
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จะตอบคําถาม มีการเรียนรูกิจกรรม ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง สุดทายก็จะ
สงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน อยางเชน ผลโอเน็ต ซึ่งตอบสนองความตองการของ
ผูปกครองและชุมชน เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมผูปกครองก็ใหความรวมมือเปนอยางดี มี
การใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูในดานตางๆ

จะเห็นไดวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิช มีวัตถุประสงคท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการฝกใหผูเรียนไดคิดและ
ลงมือปฏิบัติแกปญหาดวยตนเอง สรางนิสัยการทํางานท่ีเปนข้ันตอน สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
(สมคิด สรอยน้ํา, 2542 ; วันเพ็ญ จันทรเจริญ, 2542 ; วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 ;
สําลี รักสุทธิ, 2543)

2. ดานปจจัยเบื้องตน
ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะผูวิจัยสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการ

โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ ครูและผูบริหารมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน ไดอีกท้ังยังจัดสามารถจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมท่ีจะเขารวมโครงการ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยท่ีพบวา การจัดหลักสูตรสอดคลองกับการจัด
การศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียน ครู ผูบริหาร มีความพรอมท่ีเขารวมโครงการ
มีการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
และมีความพรอมของสื่อการเรียนการสอน

ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา ทัศนคติตอการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนไปในเชิงบวกคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของผูเรียน มีการแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมตามความสามารถ และจัดกิจกรรมการเรียนรูและใบงานท่ีเหมาะสม
กับสภาพของผู เร ียน มีการประเมินผลตามสภาพจริงของผู เร ียนอยางหลากหลาย
สงเสริมใหผู เรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ
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ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน เชน มุมความรู มุมหนังสือ หองสมุด หองคอมพิวเตอร
แปลงเกษตร แหลงการเรียนรูในชุมชน พิพิธภัณฑ เปนตน มีการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ
ใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการคิด เชน เกม กิจกรรมประกวดแขงขันตอบปญหา
ตางๆ การฝกทําโครงงาน เปนตน สงเสริมใหผูเรียนคนพบกระบวนการเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางมีระบบ ระเบียบ และแบบแผน มีการกําหนดกฎ กติกา ในการเรียนรูอยาง
ชัดเจน และเปนประชาธิปไตย

สถานศ ึกษาม ีการจ ัดหล ักส ูตร เนื ้อหาว ิชาในกลุ มสาระการเร ียนรู ต างๆ
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนรู โดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ โดยมีการ
ประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร ครู ผู ปกครอง กรรมการชุมชน และผูเรียน เพ่ือหา
จุดเดนและจุดดอย ในการจัดทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพ และความตองการของ
ผูเรียน มีการสอบถาม สัมภาษณผูเรียนวาอยากเรียนรูอะไร และอภิปรายรวมกันวา
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543;
Fennimore, 1995; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2550 ; วิชัย วงษใหญ,
2543)

ท้ังนี้ความพรอมของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ดานงบประมาณ พบวา มีเพียงพอ
แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเต็มท่ีควรไดรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมในดานเครื่องคอมพิวเตอร ความพรอมดานสถานท่ี พบวา ทุกโรงเรียนพรอม
แมบางโรงเรียนจะมีสถานท่ีจํากัด แตก็สามารถจัดสถานท่ีภายในโรงเรียนไดอยางเปนสัดสวน
และเหมาะสม บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู อีกท้ังครูทุกทานมีความรูความเขาใจ และ
ทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เห็นความสําคัญของโครงการฯ
และพรอมที่จะฝก และพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ ความพรอมของผู เรียนที่เขารวม
โครงการฯ ผูเรียนมีศักยภาพที่เพียงพอตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เนื่องจากผูเรียนชอบที่จะเรียนรูหาคําตอบดวยตนเองมากกวาที่จะรับความรูโดยการบอก
จากครู และชอบเรียนรูผานกิจกรรมเกมตางๆ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากกวาฟงคํา
บรรยายจากครู สวนความพรอมของสื่อการเรียนการสอน พบวา เพียงพอ และมีอยาง
หลากหลาย ครูสามารถผลิตสื่อเองได และผู เรียนก็สามารถคนควาเพ่ิมเติมไดจาก
อินเตอรเน็ต แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง
เต็มท่ีก็ควรเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนแนวไอซีที และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีราคา
คอนขางสูง เชน กลองโทรทัศน กลองดูดาว เปนตน
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ซึ่งการเขารวมโครงการฯ นี้เปนการเตรียมความพรอมสําหรับโรงเรียนในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะในสวนของการฝกพัฒนาครูใหมีความกาวหนาและปรับตัวเพ่ือเขาสูสมาคม
อาเซียนตอไปในป พ.ศ. 2558 ครูสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการ
เรียนรู ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดของครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียน อีกท้ังยังสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการเรียนรูอาเซียน
(ASEAN Focus School) โดยการบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะผูวิจัยสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการ

โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด

ท้ังนี้ครูและผูบริหารสวนใหญยอมรับความสามารถของวิทยากร ท้ังดานความ
เหมาะสม และการถายทอดความรู ผูประสานงานใหขอมูลและตอบขอคําถามของโครงการ
อบรมไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยท่ีพบวา ท้ังทางดาน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดอบรม ในดานของความชัดเจนใน
การตอบคําถาม และการใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวก และรวดเร็ว และไมเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ

จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการจัดการอบรมและการสังเกตการอบรมรวมถึง
ผลงานของครูท่ีเขารวมอบรมพบวา หลักสูตรการจัดการอบรมมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรท่ีนํามาจัดอบรมใชเวลาอบรมรุนละ 9 วัน
โดยเริ่มจากการแนะนําทีมวิทยากร แนะนําการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และกิจกรรมตางๆ ท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญพรอมเกมสและกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ เพ่ือใหครูผูเขารับการอบรมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง สรางผลงาน
ของตนเอง และมีการผอนคลายจากกิจกรรมวิชาการโดยมีเกมสประกอบในแตละวัน โดยมี
การประเมินความพึงพอใจของครูทุกวัน และจากการสังเกต พบวา ครูใหความรวมมือใน
แตละกิจกรรมเปนอยางดี มีความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการจัดกิจกรรม และสิ่งท่ีสําคัญของกิจกรรมในโครงการนี้
ก็คือ ระบบการนิเทศและติดตามผลของคณะวิทยากร โดยจะมีวันท่ีเรียกวา “clean up
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day” ซึ่งคณะวิทยากรเขาไปในโรงเรียนเพ่ือชวยจัดมุมหรือโซนตามหองและจุดตางๆ ของ
โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และหลังจากท่ีการอบรมเสร็จสิ้น คณะวิทยากรไดมีการนิเทศติดตาม
ท้ังแบบเปนทางการ (แจงกอนลวงหนา) และไมเปนทางการ (ไมแจง) ซึ ่งถ ือว าเป น
กระบวนการอบรมที่มีความครบถวนสมบูรณ มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สามารถ
นํามาใชปรับปรุงการจัดอบรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และชวยกระตุนใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) และยัง
สอดคลองกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543) ท่ีไดสรุปถึง การจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานหนึ่งใน มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสถานศึกษาทุกสถานศึกษาจะตอง
ไดรับการประเมินท้ังในรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานนี้ไดแก มาตรฐานท่ี 18 วาดวยเรื่อง จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการอบรมคือ ตัวบงชี้ท่ี 1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน ตัวบงชี้ท่ี 2
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง ตัวบงชี้ท่ี 7 สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน และตัวบงชี้ท่ี 8
มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเนื่อง

จากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา โรงเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับสูงเนื่องจากหลักสูตรท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทําใหเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญอยางลึกซึ้งมากข้ึน ระยะเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสมทําใหสามารถ
ศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับจากการอบรมไดอยางละเอียดถ่ี
ถวน มีทีมวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถสูง สามารถจัดอบรมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของผู
เขารับการอบรมการถายทอดความรูและการนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเปน
รูปธรรม เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความ
แปลกใหม นาสนใจ มีกิจกรรมและการกําหนดสัญลักษณ ทาทางแทนการสั่ง และ
การตะโกนท่ีสามารถนําไปใชฝกวินัยผูเรียน และมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชใน
โรงเร ียน เพื ่อพัฒนาศักยภาพของผู เร ียนตามความสามารถของแตละบุคคล ซึ ่ง
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สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู ท่ีมี
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อ การเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ มีการประเมินผลดวยวิธีการท่ีเหมาะสม (คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2543; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543; พิมพันธ เดชะคุปต,
2544; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Brandes and Ginnis, 1988;
Arizona University, 2000)

การตอบคําถามของทีมวิทยากรมีความชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปน
การจุดประกายแนวคิดใหมๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใหแกครู มีทีมผูประสานงานท่ี
มีความรูความสามารถสูงสามารถใหขอมูล และตอบขอคําถามของโครงการอบรมไดอยาง
ชัดเจน และเขาใจไดงาย การใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยตรงผานทางเว็บไซตระยะเวลา และวิธีในการกํากับ ติดตาม ดําเนินงาน
มีความเหมาะสม ดูแล และใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร และประเมินผลตามสภาพจริง
มีการนิเทศติดตาม ทําใหครูทุกคนมีความกระตือรือรน เตรียมพรอมอยูเสมอ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกระบวนการสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนหรือทีมวิทยากรจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนหรือครูผูเขาอบรมสรางความรูเอง ฝกใหใชทักษะกระบวนการเพ่ือให
ไดใชกระบวนการคิด (Thinking process) และกระบวนการกลุม (Group process)
เพ่ือใหผู เรียนหรือครูผู เขาอบรมสรางความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรู
(Participation) คิด ปฏิบัติ สรุปความรูดวยตนเอง สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุม สมาชิกตางกลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือวิทยากร สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข (Happy learning) ประเมินผลดาน
เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ ท่ีเนนการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
assessment) (ไสว ฟกขาว, 2541; Perkins, 1969)

การจัดสภาพหองเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมไปถึงการสรางและใช
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
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เปนสําคัญอยางสรางสรรค โครงการใหการสนับสนุนในดานอุปกรณการเรียน เชน โตะ
เกาอ้ี ตู เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ และชวยจัดมุมตางๆ ในหองเรียนใหมีสภาพท่ีเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียน
การสอน และมีมุมท่ีสามารถชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท้ังในกลุมท่ีเรียนเกงและเรียน
ออน สอดคลองกับ ตัวบงชี้การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ท่ีไดพัฒนาข้ึนไวตรวจสอบการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวาสอดคลองกับตัวบงชี้การสอนของครู ดานครู
จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ดานผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข

โครงการเปดโอกาสใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนท้ังกับโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหเกิดการตอยอดทางองคความรูใหมๆ ใหแกผู ท่ีเขารวมโครงการและ
สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข
และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก คิดวิเคราะหเปน และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอครูมากข้ึน
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารมี
ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

4. ดานผลผลิต
ผลการวิจัยพบวา ครู คณะผูวิจัยและผูนิเทศกสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับ

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับ
มาก ผูบริหาร ผูปกครองสวนใหญ ให การประเ มินเ ก่ียว กับโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด และจาก
การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดย
ใชแบบสอบถามของ ครู ผูบริหาร และผูปกครอง สวนใหญ พบวาโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางหลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียน และยอมรับฟงความคิดเห็น
จากผูเรียน ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล สื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนรูเหมาะสม และ
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สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัย

จากการสัมภาษณผูบริหาร ครู ผู เรียน ผูปกครอง และผูนิเทศก ในโรงเรียน
กรุงเทพมหานครท่ีเขารวม โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช พบวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียนเปนอยางมาก
ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรับการประกันคุณภาพจาก สมารทสคูล สมศ. และการเขาสู
สมาคมอาเซียน การอบรมครั ้งนี ้บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ สามารถพัฒนา
ผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหผูเรียนสามารถลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และกลาตัดสินใจ
ดวยตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความเปนประชาธิปไตย
กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถคนพบความ
ถนัดของตนเองโดยมีครูคอยเปนท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมฝกพัฒนาทักษะของผูเรียนอยาง
เต็มท่ี และสงเสริมสนับสนุนโดยพาผูเรียนไปแขงขันเพื่อทดสอบความสามารถในระดับ
โรงเรียน ระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ

ผลท่ีเกิดข้ึนกับครู ครูมีการนําผลจากการบันทักหลังสอน คําแนะนําจากผูนิเทศก
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ร วมกันระหว าง เพ่ือนครู และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจาก
อินเทอรเน็ต มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนรู  และ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลาย นาสนใจ และ
เหมาะสมตอสภาพของผู เร ียนแตละคน กระบวนการจัดการเรียนรู มีความยืดหยุ น
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมท่ีจะเรียนตามความสนใจโดยคํานึงถึงเสียงสวนใหญภายในหอง อีกท้ังครูมีการ
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลจากการประเมินมาใช
ในการพัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนมีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานเพื่อเก็บผลงานที่ภาคภูมิใจและดูผลการพัฒนาของตนเอง ครูยอมรับฟงความ
คิดเห็นจากผู เรียนเพื่อนํามาใชปรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ
ประสานความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง และองคกรภายนอก ในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาโรงเรียน ทั้งในดานงบประมาณ การจัดกิจกรรมตางๆ การอบรมพัฒนาครู
และผูเรียน และการพัฒนาแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน มีระบบนิเทศติดตามผลจาก
ผูบริหารโรงเรียน ในรูปแบบของกัลยาณมิตร มีการนําผลสะทอนตางๆ ที่ไดรับจากการ
นิเทศมาใชปรับปรุงพัฒนา และมีการขยายผลของจัดอบรมไปสูโรงเรียนในเครือขาย สงผลให
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เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได
ชัดวาครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้การเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) โดยสรุปคือ
ครูเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือ
ความรูความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของตนเอง และ
สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพครูในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ครูใชเทคนิคและวิธี
สอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู ครูใช สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
และครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญหรือสําคัญ โดยกําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) และผล
ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีเห็นไดชัดจากการสัมภาษณคือ ผูเรียนมีความสุขท่ีไดมาโรงเรียน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาถาม คิดวิเคราะหเปน สรุปองคความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูเรียนดานทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนในการ
เตรียมความพรอมสูอาเซียนท่ีพบวา ผู เรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมีวิธีคิดอยาง
ถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

อีกท้ังคุณลักษณะท่ีเห็นไดชัดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมี
วินัย เคารพกฎ และกติกาตางๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีดี ข้ึน สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 2551 ดานความมีวินัยอีกดวย
และท่ีสําคัญโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนโดยดูจากผลการ
ทดสอบการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน O-net

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินโครงการไปใช
จากผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ

เปน เลิศของมูลนิธิชิน  โสภณพนิช  ในด านสภาพแวดลอม ด านปจจัย เบื้ องตน
ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด อยางไรก็
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ตามจากผลการประเมินแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตมีขอเสนอแนะท่ีมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ควรจะนํามาใชพิจารณาเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป ดังนี้

ดานสภาพแวดลอม
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิชท่ีนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ “Child Centred
Education” มีหลักโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาทครูผูสอนมาเนนท่ีผูเรียน
เปนสําคัญปรับใชใหเขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตท้ังนี้การตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ
ผูปกครองอาจจะมีบริบทท่ีแตกตางกันในแตละโรงเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียน โรงเรียนอ่ืนท่ีเขารวมโครงการฯ ควรประชาสัมพันธการเขารวม
โครงการใหชุมชนและผูปกครองทราบอยางชัดเจนถึงเปาหมายการเขารวมอบรมของ
โรงเรียน และประโยชนท่ีโรงเรียนไดรับจากการจัดอบรม

ดานปจจัยเบื้องตน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีครูและผูบริหารโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการควรมีทัศนคติ

ท่ีดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมเรื่องงบประมาณ
สําหรับสื่อการเรียนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานกระบวนการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการ

จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู ท่ีใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัดของ
ผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ และมีการประเมินผลดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ในสวนตรงกระบวนการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการฯนี้มีการจัดกิจกรรม
ไดอยางเหมาะสมและครบถวน เพ่ือใหโครงการฯ นี้มีความสมบูรณเพ่ือเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียนควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
ท้ังในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของครูเพ่ือ
เตรียมพรอมสูกลุมประชาคมอาเซียน

ดานผลผลิต
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความ

หลากหลาย เหมาะสมตอสภาพของผูเรียนแตละคน มีการประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ทําใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได แต
ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับเรื่องสื่อการเรียนการสอนท่ีมีไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมทาง
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหพรอมสําหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมสู กลุม
ประชาคมอาเซียนอีกดวย

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิช โดยใชรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ เชน ใชรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟม
บีม (Daneil L. Stufflebeam) รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Malcolm M. Provus)
รูปแบบของแบบจําลองการประเมินของสเตก (Stake) หรือรูปแบบการประเมินแบบ
ผสมผสาน เปนตน

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการประเมินโครงการฯ ระหวางโรงเรียนเอกชนกับ
โรงเรียนรัฐบาล หรือ จําแนกตามโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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THE OPERATION OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS OF TAMBON
ADMINISTRATION ORGANIZATIONS OF PATHUM THANI PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดของ
องคการบริหารสวนตําบล ใชประชากรในการวิจัยคือ ผูบริหาร ผูดูแลเด็กเล็กและ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน
682 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ .98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบวา
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี มีการ

ดําเนินงานภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และดานงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา

2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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2.2 จําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และ
ดานความสัมพันธชมุชนกับการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการ
นักเรียนไมแตกตางกัน

2.3 จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการนักเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ  และดานความสัมพันธชุมชนกับการ
ประชาสัมพันธไมแตกตางกัน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study The Operation of Child

Development Centers of Tambon Administrative Organization of Pathum
Thani Province to compare The Operation of Child Development Centers of
Tambon Administrative Organization of Pathum Thani Province, classified by
the levels of education, positions, and sizes of Tambon Administrative
Organizations. The population of this study was 682 child caretakers and the
committee of child development centers of Tambon Administrative
Organizationsof Phatum Thani Province.

The tool used in this study was a questionnaire with a reliability of
.98. Statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard
deviation. Hypotheses were tested by Two-way ANOVA. When the
differences were found at the .05 level of significance, Scheffe’s Method
would be used to test the differences between pairs.

The findings were as follows:
1. Overall The Operation of Child Development Centers of Tambon

Administrative Organizations of Phatum Thani Province was at a high level
Considering each aspect, the findings were as follows: the mean of the
relationship with community and public relations was at of a very high level,
the mean of administration, finance and supplies was at the lowest level.
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2. The comparison of the Operation of Child Development Centers
of Tambon Administrative Organizations of Phatum Thani Province, classified
by the level of education, position, and size of Tambon Administrative
Organizations, indicated as follows:

2.1 As classified by the level of education, overall and each
aspects, There was significant deference at the level of .05.

2.2 As classified by position, There was significant difference
at .05 level as a whale. Considering each aspect, it was found that there was
significant deference at the level of .05 in terms of administration, finance
and supplies, and community relationship and public relation. But there was
no difference in academic, buildings and environment, human resources and
student affairs.

2.3 As classified by size of the organization, There was no
significant difference as a whole. Concerning each aspect, there was
significant difference at the level of .05 in the aspect of student affairs.
However, There was no significant deference in the following aspects:
academic, buildings and environment, personnel, administration, finance
and supplies, community relationship and public relation.

คําสําคัญ
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี

ความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน เปนสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพของคนในประเทศใหมีประสิทธิภาพดวยการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของคนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมท้ังเปนพลังสรางสรรคการ
พัฒนาอยางยั่งยืนการจัดการศึกษาตองเริ่มตนจากการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะปฐมวัยท่ีเปน
ชวงวัยของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงวัยนี้สามารถเรียนรูและพัฒนาได
อยางรวดเร็ว ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจนการหลอหลอม
บุคลิกภาพท่ีจะติดตัวเด็กไปจนเติบใหญ ดวยความสําคัญของการศึกษารัฐบาลไดตระหนัก
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ถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาซึ่ งจะเห็นไดจาก
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย รวมถึงวงเงินท่ีจัดสําหรับพัฒนาการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรมวิชาการ, 2540)
เพ่ือปรับปรุงและสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพอยางสอดคลอง
กับสถานการณและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา (รัฐบาลกําหนดนโยบาย
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 2548) กลาววา
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) โดยรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เด็กเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา จึงนับเปนภารกิจสําคัญท่ีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และ
ใหความสนใจเพ่ือใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
การจัดการศึกษาของเด็กตั้งแตอยูในวัยเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนอนุบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมและเปนการเตรียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งถือวาเปน
บริการทางสังคมท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหเด็กไดรับการเลี้ยงอบรมอยางถูกตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการอีกท้ังยังมีความสอดคลองกับภารกิจหลักในการดําเนินงานนโยบาย
การจัดบริการใหกับประชาชนกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนท่ีอาศัยอยูในแตละ
อําเภอในจังหวัดปทุมธานี ความสําคัญ และความจําเปนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
เปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ดวยใน
วัยเด็ก หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม บุคลิกภาพ และความสามารถตามลําดับข้ันแหง
พัฒนาการ แตอาจพัฒนาเร็วหรือชาแตกตางกัน ตามความพรอมและลักษณเฉพาะตัวของ
เด็ก รวมถึง การอบรมเลี้ยงดูควรเขาใจพัฒนาการของเด็กเพ่ือตอบสนองความตองการ
และเนนใหเด็กไดรับประสบการณท่ีดีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงบทวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาอบรม และเลี้ยงดูเด็ก ในป 2535 พบวา
การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยกอน 6 ป จะมีผลไปตลอดชีวิต หากเด็กไดรับการอบรมดูแลท่ีดี
ไดรับความรัก ความอบอุนจะทําใหเด็กเปนคนสดชื่น แจมใส มองโลกในแงดี และรูจักรัก
คนอ่ืน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยมุงเสริมสรางพัฒนาการเด็กทุกดานให
เจริญและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพรอมในการ
เรียนรูทักษะชีวิต (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544) การจัดการศึกษาสําหรับ
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เด็กปฐมวัย ตองเปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมพัฒนาการทางดานรางกายท้ังกลามเนื้อใหญ
และเล็ก ไดรับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและถูกสวนไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
พัฒนาการทางดานอารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กเจริญเติบโต
เป นบุ คคล ท่ี มีประสิ ทธิ ภ าพและ มี คุณค าต อสั งคม  สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมท้ังการ
อนุบาลศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดบริการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-5 ป) ยังไมสามารถจัด
บริหารไดครอบคลุมท่ัวท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ผลการประเมินพบวา หนวยงาน
เหลานี้ยังตองปรับปรุงคุณภาพท้ังในดานการดําเนินงาน วิธีการเลี้ยงดู ผูดูแล ยังขาดความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาท่ี ขาดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม และถูกตองตามหลักวิชา (คณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2544) การเสริมสรางพัฒนาการเด็กตั้งแตแรกเกิดนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การอบรมดูแลการเอาใจใสท่ีมุงเนนใหเด็กไดเรียนรูโดยผานการกระตุนผานจากประสาท
สัมผัสท้ัง 5 คือ การไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรงจากการทดลอง การไดลงมือทํา
การเลนโดยจะตองเปดโอกาส

“ปฐมวัย” เปนชวงของการวางรากฐานสําคัญของบุคคล ท้ังดานสติปญญา
ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณบุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตางให
ความสําคัญกับการวางรากฐานเด็กวัย สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบการศึกษา
ปฐมวัยหลายหนวยงาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการศึกษา
สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ปงบประมาณ 2544 รัฐบาลไดเริ่มนโยบาย
การถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองทองถ่ินศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวน
ทองถ่ินจึงเปนสถานท่ีดูแลเด็กท่ีมีอายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทากับสถานศึกษา ซึ่งเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเองตามความตองการของประชาชน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ท่ีถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอน
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จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เด็กเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความ
พรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาจึงนับเปนภารกิจสําคัญท่ี
หนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบจะตองตองตระหนัก และใหความสนใจ เพ่ือใหเปนการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบ
ดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผน และข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมท้ังรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ไดแก งานวิชาการงานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมงานบุคลากรงานธุรการ การเงิน และพัสดุงานกิจการนักเรียนงาน
ความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือท่ีจะไดนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทาง พิจารณา วางแผน
สงเสริม หรือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี

แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กสังกัดเล็กองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงและขนาดขององคการบริหารสวน
ตําบล

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร 176 คน ผูดูแลเด็ก 418 คน และ

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี 88 คนรวม
682 คน 44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานีโดยการกําหนดขนาดของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan
อางถึงใน มนสิช สิทธิสมบูรณ, 2550) ตัวอยางสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifind Random
Sampling) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี ตามขนาด
ของศูนยไดกลุมตัวอยาง รวม 44 แหงจํานวน 248 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี  ดานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 6 งาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 3) ดานงานบุคลากร 4) งานดานธุรการการเงิน และพัสดุ 5) ดานงานกิจการนักเรียน
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6) ดานงานสัมพันธชุมชน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยท่ี

5 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมากท่ีสดุ
4 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอยท่ีสุด

1. การสรางและการหาเครื่องมือคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังนี้
1.1 ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดปทุมธานี จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา
สรางแบบสอบถาม

1.2 ศึกษาแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการ
ดังกลาวมาพัฒนาและดัดแปลง เพ่ือใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้

1.3 สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอ
ตอประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความถูกตอง

1.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
1.5 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญตามขอ 4 มา

คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539) เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาใช
สวนขอท่ีมีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไดคาเทากับ 0.99

1.6 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ
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กัยวรรณ, 2543) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.99 และนําแบบสอบถามท่ีทดสอบใชแลว
ไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห ตามความมุง
หมายและสมมติฐานของการศึกษาคนควาตอไป

2. การจัดเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย
2.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ถึงผูรับใบอนุญาตองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี

2.2 ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลโดย
ดําเนินการผานองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอ จังหวัดปทุมธานีเปนผูมอบ
แบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบ
แบบสอบถามในสังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 1 สัปดาห

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติหาคารอยละ

(Percentage)
3.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ใชสถิติการหารอยละ (Percentage) การหา
คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของ
คะแนนโดยอาศัยแนวคิดของเบสท (Best, 1978) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด
3.3 เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
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4. สถิติท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

3 กลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี
ของเชพเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปไดดังนี้
1 . ผลการว ิเคราะหสถานภาพผู ตอบแบบสอบถามเมื ่อพิจารณาตามว ุฒิ

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นรอยละ 37.70
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รอยละ 28.00 ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี 24.00 และศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 10.30

เม่ือพิจารณาตามตําแหนงพบวากลุมตังอยางสวนใหญตําแหนงบุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 62.30 ตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
รอยละ 25.80 และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 12.90

2. ผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 งาน เมื่อพิจารณาตามขนาดขององคการ
บริหารสวนตําบลพบวาองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามรายดาน พบวาดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาตามรายดาน
พบวา

ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา

ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการดําเนินงานตางกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนโดยวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโดยวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ และวุฒิการศึกษาปริญญาโท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินงานนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาด
เล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาดใหญศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีขนาด
เล็กมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานมากกวาขนาดใหญ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ท้ังในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน รวมถึงงาน
ความสัมพันธชุมชนและการประชาสัมพันธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของทรชิต รวมจิต (2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบใน
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน มีความเห็นสอดคลองกันใน
ดาน บุคลากร โรงเรียนคัดเลือกครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และ
โรงเรียนจัดใหมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือครูผูสอนในการควบคุม และการจัดประสบการณใหแก
เด็กนักเรียน ดานอาคารสถานท่ีหองเรียนเปนเอกเทศ มีขนาดเหมาะสม จัดเปนท่ีเรียน
และท่ีนอนได ดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนใหความรวมมือ และสนับสนุนงานของ
ชุมชนตามเทศกาลหรือพัฒนา และมีการเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน โดยครูผูสอนหรือ
คณะครูในโรงเรียน ดานการจัดสภาพ แวดลอม มีการสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ดานการบริการ จัดหาน้ําดื่ม
น้ําใชท่ีสะอาดไวบริการนักเรียนอยางเพียงพอ และจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหครูได
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา
ลออชัยรังษี (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับกอนปฐม
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนจํานวน 50 คน มีความเห็นวา มีการปฏิบัติมากทุกดาน แตไมสอดคลองงานกับ
วิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล
ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา  ดานงาน
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธมีความสําคัญมากในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมวาจะเปนเรื่องของการใหความรวมมือและสนับสนุนงานชุมชน เชน งานพัฒนางานเทศกาล
และงานประเพณีตางๆในทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต (2542)
กลาวไววา เพ่ือใหชุมชนเกิดความรูสึกวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนบุคลากรของ
โรงเรียนจะตองมีบทบาท ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหโรงเรียน
เปนศูนยพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินงาน และ
กิจกรรมของโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัศมี  ตันเจริญ (2542) การบริหารงาน
ชุมชนสัมพันธจะชวยสรางความเขาใจอันดีทําใหชุมชนยอมรับและใหความรวมมือในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางความสัมพันธกับชุมชนควร
เริ่มจากการสรางความสําคัญกับผูปกครองและขยายสูบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน โดยมีขอบขาย
การดําเนินงาน และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดง
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ใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานียัง
ไมมีผลมากนักในเรื่องของการจัดใหมีการบริการและสวัสดิการดานตางๆ ใหแกครูผูดูแล
เด็กและนักเรียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ ศรีสุวรรณ (2541) ไดทํา
การวิจัยเรื่องศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัย พบวา
งบประมาณนอยไมเพียงพอ

2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
วุฒิการศึกษาท่ีตางกันไมวาจะเปนการศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไมวาจะเปนเรื่องของงานวิชาการ งานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน
และงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ซึ่งวุฒิการศึกษาท่ีตางกันจะมีมุมมอง
แตกตางกันออกไป เชน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี
สาขาอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ
และระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาโท เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี รื่นพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูดูแลเด็กและผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน และงานวิจัยของพรอร ศรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการ
จัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก พบวา บุคลากรท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปและบุคลากรท่ีมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี P<.01 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิด
เห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบล
ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของสุวรรณา
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วลัยอักษรลิขิต (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู ปกครองท่ีมีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเปรมฤทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา
ผูปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน

จําแนกตามตําแหนงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานท่ีตางกันไมวาจะดํารงตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน
การศึกษา ผูบริการการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็ก และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตําแหนงท่ีแตกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
ไปมุมมองแตกตางกันไป เชน บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวา
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน ซึ่ งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครนายก รวม 200
คนมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ บริหารองคการสวนตําบล ประธานสภาองคการสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการจาก
การใชแบบสอบถามพบวาตําแหนงของผูตอบแทนสอบถามคือ ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการมีความตองการความรูความ
เขาใจ บทบาท และการมีสวนรวมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา
ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาตําแหนงงานไมวาจะเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของงานดานธุรการ การเงินและพัสดุ รวมถึง
งานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการนักเรียนไมแตกตางกัน ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
ตําแหนงท่ีตางกันมีมุมมองในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
งานบุคลากรและงานกิจการนักเรียนไมตางกันมองเหมือนกันในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนตําบล จากระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบล
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปน ไปไดในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดาน
กิจการนักเรียนจะมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เชน ขนาดเล็กมีคามากกวาขนาดใหญ เปนตน แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก องคการบริหารสวนตําบล พบวา องคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
รายไดไมเกิน 5 ลานบาท และองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีรายไดเกิน 5 ลานบาทตอป
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ
ไมแตกตางกันอยาง ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาขนาดขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตางกันจะมี
การดําเนินงานดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่ งแวดลอม ดานบุคลากร
ดานธุรการ การเงิน และพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธไมแตกตางกัน
อยางมีแนวคิดมุมมองเหมือนกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
การวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดปทุมธานี ท้ัง 6 ดาน ดังนี้
1. การดําเนินงานดานงานวิชาการ พบวา หองการเรียนการสอน เชน หองสมุด หรือมุม

ประสบการณตางๆ สําหรับเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีปรับปรุงหองเรียนใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการของเด็กเพ่ือเปนสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

2. การดําเนินงานดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม พบวา การประเมินผลการใช
อาคารสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดระบบการ
ติดตามประเมินใหเปนรูปธรรมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. การดําเนินงานดานงานบุคลากร พบวา ครูผูดูแลเด็กไดรับการนิเทศชวยเหลือจาก
ผูบริหารการศึกษาโดยสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการใหความสนใจครูผูดูแลเด็กในการไดรับการนิเทศโดยไดรับ
ความอนุเคราะหชวยเหลือดานตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดดวยดีไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ และ
วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย

4. การดําเนินงานดานงานธุรการ การเงิน และพัสดุ พบวา จัดใหมีการบริการ และ
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกครูผูดูแลเด็กและนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สวัสดิการแกครูผูดูแลเด็กเล็ก และนักเรียนเพ่ือเปนการสรางขวัญ และกําลังใจในการดําเนินงาน
และความม่ันใจในองคกร

5. การดําเนินงานดานงานกิจการนักเรียน พบวา ปายนิเทศท่ีเปนประโยชนตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ควรมีการเสริมทักษะ แนวคิด ใหมๆ เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจขอมูลขาวสาร ใน
การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหผูปกครองเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน

6. การดําเนินงานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ พบวา การพบปะ
ผูปกครองนักเรียน เพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาเก่ียวกับตัวนักเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมี
การสรางระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือเปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยวิจัย

พัฒนาหลักสูตรเรื่องงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
2. ควรศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือขยายขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ
3. ควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับตัวแปรท่ีสงเสริมคุณภาพตอการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ON READING
COMPREHENSION OF THAI LANGUAGE SUBJECT GROUP THROUGH

INTERNET NETWORK FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS

บุญตา ศรีวรวิบูลย สุรางค  เมรานนท ชาตรี  เกิดธรรม และอุษา คงทอง
Boonta Sriwarawiboon Surang Meranon Chatree Keadtham and Ausa  Khongtong

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาปจจัยนําเขาและกระบวนการท่ี

เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (2) พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน การวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปน 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการท่ีเก่ียวของ กับการจัดการเรียนการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด สรางตนรางรูปแบบ
การเรียนการสอน และนํามาสรางบทเรียนท่ีเรียนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
หลักการออกแบบของ ADDIE Model ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 22 คน
จากโรงเรียนบานพรหมนิมิต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
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โดยการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก เพ่ือเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งพัฒนาตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 วิเคราะหขอมูล โดย
คํ านวณค า ร อยละ ค า เฉลี่ ย  ส ว น เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  และการทดสอบ ค า ที
(t-test Dependent)

ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอนอานเพ่ือความเขาใจเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดสรางตนรางรูปแบบการเรียนการ
สอน และสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ไดแก
(1) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (2) ขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (3) แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการอานเพ่ือความเขาใจ กลวิธี เทคนิคการสอนอาน และ
สภาพปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนอานเพ่ือความเขาใจ (4) ขอมูลเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบบทเรียน ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต (5) แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ หลักการ จุดมุงหมาย ข้ันตอนการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย และการวัดประเมินผล ลักษณะเฉพาะของกระบวนการเรียน
การสอนเนนการสอนตรง การสอนทางออม การสอนแบบสอดแทรก และกลวิธีการเรียนรู
และเขาใจตนเอง (Meta Cognition) ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑ
เหมาะสมมาก กระบวนการเรียนการสอนมี 3 ข้ันตอนคือ (1) ข้ันเตรียมความพรอมกอน
เรียนมีกิจกรรมยอยคือ การเตรียมความพรอมผูเรียน การกระตุนความรูเดิม และการวาง
แผนการเรียน (2) ข้ันระหวางการเรียนตามรูปแบบ มีกิจกรรมยอยคือ ข้ันนําเขาสูบทเรียน,
ข้ันตอนการสอน/เสนอเนื้อหา ข้ันใหผลยอนกลับและเสริมแรง และข้ันประเมินกิจกรรม
ของแตละบทเรียน 3) ข้ันกิจกรรมหลังการเรียนมีกิจกรรมยอยคือ ทดสอบการอานเพ่ือ
ความเขาใจ ตรวจสอบผลการเรียนและกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถดานการอาน
เพ่ือความเขาใจ ซึ่งผานการประเมินจากผู เชี่ยวชาญอยูในเกณฑเหมาะสมมาก
ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2)
82.79/82.93 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด สวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดประยุกตตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model ประกอบดวยข้ันตอน 5
ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ข้ันท่ี 2 การออกแบบบทเรียน
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(Design) ข้ันท่ี 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) ข้ันท่ี 4 การพัฒนาและ
ทดลองบทเรียนออนไลน (Implementation) ข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนท่ี
พัฒนาข้ึน (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ
ผานเครือขาย อินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และ
ความพึงพอใจของนักเรียน พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (2) กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีความคงทนใน
การเรียนรูไมแตกตางกัน (3) กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอาน เพ่ือ
ความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the input and process

related to the management of teaching and learning on reading
comprehension of Thai language subject group through internet network for
mathayomsuksa 3 students, 2) to develop an instructional model on reading
comprehension of  Thai language subject group through internet network for
mathayomsuksa 3 students, and 3) to study the effectiveness of an
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network in terms of achievement, learning retention
and level of satisfaction.

The research was divided into 3 phases. Phase 1: studying of the
input and process were conducted in order to devise an instructional
framework of the instructional model on reading comprehension of Thai
language subject group through internet network. Phase 2: the instructional
model on reading comprehension of Thai language subject group through
internet network for mathayomsuksa 3 students was conducted. Phase 3:
the effectiveness of the instructional model on reading comprehension of
Thai language subject group through internet network for mathayomsuksa 3



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

61

students was done in terms of achievement, learning retention and level
satisfaction.

The sample in this study included twenty-two mathayomsuksa 3
students of Banphomnimit school in Sakaeo primary educational service
area 1, obtained by the stratified random sampling and simple random
sampling. The sample studied reading comprehension of Thai language
subject group through internet network with the standard criterion of 80/80.
The instruments were an achievement test, class exercises, behavioral
observation and satisfaction assessment. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation and t-test (dependent).

The research findings were as follows:
1. The results of the study of the input and process related to

teaching, reading comprehension used to create the lesson of Thai
language subject group through internet network for mathayomsuksa 3
students consisted of five parts as follows: 1) the data  of  concept, theory
and research to the development of the instructional model, 2) the data of
curriculum and instruction of Thai language subject group and activities for
teaching Thai languages for mathayomsuksa 3 students, 3) the data of
concept, theory and research related to reading comprehension, strategies
and techniques for teaching, reading comprehension, problems and
difficulties in teaching and learning, 4) the data of theories of teaching,
learning and design lessons through internet network and 5) the data of
learning theories.

2. The results of the development of the instructional model on
reading comprehension of Thai language subject group through internet
network for mathayomsuksa 3 students consisted of four components:
principle, objectives, instructional process and evaluation. The instructional
process specifically focused on direct approach, indirect approach and meta
cognition. The three steps of instructional process were: 1) preparation
before learning, the activities consisted of preparing learners, stimulating
prior knowledge and planning to learn, 2) preparation during learning of the
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model, the activities consisted of introduction, teaching the content or
presentation the content, feedback and stimulating and evaluated activities
of the unit, 3) post- learning activities consisted of evaluation reading
comprehension, checking achievements and practicing reading
comprehension skill. The five steps of the lesson through internet network
applied to ADDIE model were: 1) Content analysis 2) Design 3) Development
4) Implementation and 5) Evaluation. The assessment of the lesson
evaluated from the experts was at the appropriate level and the
effectiveness of the lesson through internet network met the standard
criterion of (E1/E2) 82.79/82.93.

3. The results of the study of the effectiveness of the instructional
model  on reading comprehension of Thai language subject group through
internet network in achievement, learning retention and level satisfaction
were as follows : 1) the post-test scores of the sample were significantly
higher than those of the pre-test  at the level of .05, 2) there was no
significant difference in learning retention of the sample studying from the
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network and 3) the sample studying from the
instructional model on reading comprehension of Thai language subject
group through internet network had a high level of satisfaction.

คําสําคัญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ เครือขายอินเทอรเน็ต
มัธยมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายนับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีกําลังเปน

ท่ีสนใจ และยังใหมอยูมาก สําหรับผูเรียนและผูสอนหลายคน หากพิจารณาจากแนวคิดใน
การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการแกปญหาทางการศึกษา จะเห็นไดวา
การเรียนการสอนผานเครือขายมีคุณคาตอการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส สนับสนุนใหผูเรียน เลือกวัน เวลาไดตามท่ีตองการ ผูเรียนหลายคนชอบท่ี
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จะเรียนแบบยืดหยุน สามารถเลือกท่ีจะเรียนเร็วขนาดไหนก็ได เวลาใดก็ได ระบบ
การศึกษานี้ยังชวยประหยัดเวลาไดถึง 50 เปอรเซ็นต และชวยลดคาใชจายไดถึง 30-60
เปอรเซ็นต ระบบเครือขายมีศักยภาพท่ีจะใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนตางๆ ไดมากมาย
ดริสคอลล (Driscoll, 2002) กลาวถึง ความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในการ
เรียนผานเครือขายดังนี้ 1) ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนของตนเองได ควบคุม
ระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา ท่ีตองการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2) ชวยทํา
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน 3) การท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือ
กับกลุมผูเรียนดวยกันเอง ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งข้ึน บราวน
คอลลินสและดูกลิด (Brown, Collins & Duguid, 1989) กลาวถึง ขอดี ของการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย ดังนี้ 1) ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพราะการถายทอดเนื้อหาผานทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ได
ดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว 2) ชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียด และตลอดเวลา 3) ชวยทําให
ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 4) ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับครูผูสอน และกับเพ่ือนๆ ได 5) ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมท้ังเนื้อหา
ท่ีมีความทันสมัย และตอบสนองตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที 6) ทําใหเกิด
รูปแบบการเรียน ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนใหแก ผูเรียนในวงกวางข้ึน จึงสามารถ
นําไปใชเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ได และยิ่งไปกวานั้นยัง
สามารถนําการเรียนการสอนผานเครือขายไปใช เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษาไดเปนอยางดี

สื่อกลางในการสรางความสัมพันธระหวางมวลมนุษยคือ “ภาษา” ภาษาเปน
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันท่ีสําคัญ ชวยใหมนุษยสามารถติดตอ และ
เขาใจซึ่งกันและกันได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ิมพูนสติปญญา สราง
ความกาวหนาใหแกบุคคล ดังท่ีวรรณี  โสมประยูร (2553) กลาวไววา ภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติ ซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง และยังเปนมรดกทางวัฒนธรรม
อันล้ําคายิ่งของชาติไทย คนไทยทุกคนจึงจําเปนตองรูจักใชภาษาไทย ใหเปนเครื่องมือใน
ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร ม วิ ช า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดระบุถึงความสําคัญของภาษาไทยไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วา ภาษาไทยมีความสําคัญ ท้ังในฐานะเปน
เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือในการรับรูเปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจ
อันดีตอกัน เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ และเปนเครือ่งมือชวยจรรโลงใจ
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จากการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ปญหาการสอนอานภาษาไทยของ
นักการศึกษา ไดแก สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2549) แมนมาส ชวลิต (2544) บันลือ
พฤกษะวัน (2545) และบุชและเฮรบเนอร (Bush & Huebner, 2002) ไดขอสรุปของ
ปญหาการสอนภาษาไทยวา มีสาเหตุมาจาก ตัวครู ไดแก ครูไมเขาใจวิธีการสอนอานอยาง
แทจริง ไมกําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียนอานเรื่อง ครูผูสอนยังคงใชรูปแบบการสอนแบบ
สรุป แบบการบรรยาย แบบเนนเนื้อหาวิชา มากกวาจะสอนใหผูเรียนรูจักคิด และสรางองค
ความรูดวยตนเอง ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน ไดแก นักเรียนมาจากสังคมท่ีมีลักษณะแตกตาง
กัน และมีระดับความสามารถในการอานแตกตางกัน นักเรียนใชวิธีการอานแบบผานๆ
มากกวาท่ีจะอานเพ่ือความเขาใจ ทําใหนักเรียนอานหนังสือออก แตอานไมเปน อานไม
แตกฉาน อานไดแตไมเขาใจความหมาย ไมสามารถสรุปใจความสําคัญได ไมสามารถอาน
วิเคราะห วิจารณเรื่องท่ีอานได และไมสามารถอานใหรูความหมายโดยตรงหรือความหมาย
โดยนัยได ปญหาท่ีเก่ียวของกับทางโรงเรียน ไดแก สื่อ นวัตกรรม เชน เอกสาร
ประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือสงเสริมการอาน ฯลฯ ท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนอานมีไมเพียงพอ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับความ
ตองการ ครูจึงควรจะคิดริเริ่มหาสื่อในทางอ่ืนมาชวยพัฒนาการอานใหมากข้ึน

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยไดพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใหเกิดทักษะ และความชํานาญในการ
เตรียมตัวท่ีจะพัฒนาการศึกษาของตนเอง อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการท่ีจะนําไปใช
ในการศึกษาหาความรูในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การสอนอานเพ่ือความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีปจจัยนําเขาและกระบวนการท่ีสําคัญอะไรบาง
2. รูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเหมาะสมควรเปน
อยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยนําเขาและกระบวนการ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ

สอนอาน เพ่ือความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต กลุมสาระ การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความ
พึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวของรวมท้ังการตรวจสอบความตรงของตนราง
รูปแบบการสอน ดําเนินการดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเรื่องหลักการ จุดหมาย สาระ/มาตรฐาน และตัวชี้วัด แนวการจัดการ
เรียนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล และศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนอานภาษาไทย เพ่ือความเขาใจ พฤติกรรมผูเรียน การนําสื่อ
ออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ความตองการในการใชสื่อบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ และ
ขอ เสนอแนะอ่ืน ๆ

3. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวกับการอาน และการอานเพ่ือความเขาใจ ตลอดจนการสอนทักษะการอาน เพ่ือนํามา
เปนพ้ืนฐานในการกําหนดกรอบการสอนอานและกลวิธีการสอนอาน เทคนิคการสอนตรง
การสอนทางออม และการสอนแบบสอดแทรก
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4. การออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยประยุกตจากข้ันตอนการพัฒนาบทเรียน ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model
(Dick W., & Carey L., 1996) ประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) ข้ันท่ี 2 การออกแบบบทเรียน (Design) ข้ันท่ี 3 การจัดกรอบ
เนื้อหาบทเรียน (Development) ข้ันท่ี 4 การพัฒนาและทดลองบทเรียนออนไลน
(Implementation) ข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน (Quality
Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และการผลิตสื่อ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมเปาหมายเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยการเลือก
อยางเจาะจง จํานวน 20 คน และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนบาน
พรหมนิมิต ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยจํานวน 22 คน

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก
2.1 แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอน

อานภาษาไทย เพ่ือความเขาใจ และความตองการดานเนื้อหา เพ่ือนํามาสรางบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน

2.2 แบบสัมภาษณครูผูสอน เก่ียวกับสภาพปญหาการสอนอานภาษาไทย
เพ่ือความเขาใจ ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาน
ภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ

3. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหา และการหาคา
IOC

การวิจัยระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
มีวิธีดําเนินการดังนี้

1. การสรางตนรางรูปแบบการสอนอานภาษาไทย เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยมีองคประกอบหลักของรูปแบบการเรียนการสอน 4 ประการ ไดแก
หลักการ จุดมุงหมาย ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย และการวัดและ
ประเมินผล

2. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
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3. การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยการทดลองสอนและนํามาปรับปรุง เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80

กลุมเปาหมาย
1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของ

รูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ และโครงสรางบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสระแกว จํานวน 30 คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก
3.1 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

3.2 แบบประเมินโครงสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.3 แผนการจัดการเรียนรู
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การหาคา IOC คาความยาก
คาอํานาจจําแนกคาความเชื่อม่ัน และการวิเคราะหเนื้อหา

การวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนจากรูปแบบการเรียน
การสอน ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
2. ตัวแปร

2.1 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจในการอานภาษาไทย ความคงทนใน
การเรียนความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน

3. ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานพรหมนิมิต สังกัด

สํานักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย ท 23102 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย
โดยใชวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling)

4. การดําเนินการทดลองสอนตามรูปแบบการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีเกณฑตัดสินความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ
ท่ีคาดหวังและบงชี้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการ

สอน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บขอมูล ไดแก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ

6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และทดสอบ

ความคงทนในการเรียนของผูเรียน ดวยการทดสอบนัยสําคัญ t-test dependent
6.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน

อานเพ่ือความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2
ผูวิจัยไดศึกษาโครงสราง และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอาน

เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดของ
กรมวิชาการ (2544), ทิศนา แขมมณี (2548), Joyce B. & Showers (1992), Joyce &
Weil (1986), Gunter, Estes & Schwab (1990), Anderson (1997), Arends (1998),
Kemp Morrison & Ross (1998) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด เพ่ือกําหนด
โครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีองคประกอบหลักของรูปแบบการเรียน
การสอน 4 ประการ ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผานเครือขาย และการวัดประเมินผล ผลการศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏผล ดังนี้
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ภาพท่ี 1 โครงสรางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต และผลการประเมินความสอดคลองโครงสรางการออกแบบบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ผลการประเมินรูปแบบการ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกบั
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
2. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
3. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการอานเพื่อความเขาใจ กลวธิี
และเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนอานเพื่อความเขาใจ
4. ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการ
จัดการเรียนการสอน และการออกแบบ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
5. แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนตามหลักการออกแบบของ ADDIE
Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก

ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การออกแบบ บทเรียน
ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 4 การพัฒนาและทดลองบทเรียนออนไลน
ขั้นที่ 5 การตรวจ สอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

รูปแบบ
การเรียน
การสอนอาน
เพื่อความเขาใจ
(หลักการ/
จุดมุงหมาย/
ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน/
การวัดและ
ประเมินผล

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน ไดแก การกระตุน
ความรูเดิม, การเตรียมความพรอมผูเรียน และการวางแผนการ
เรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นระหวางการเรียนตามรูปแบบ ไดแก ขั้นนําเขาสู
บทเรียน, ขั้นตอนการสอน/เสนอเนื้อหา, ขั้นใหผลยอนกลับและ
เสริมแรง และขั้นประเมินกิจกรรมของแตละบทเรียน

ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมหลังการเรียน ไดแก ทดสอบการอาน
เพื่อความเขาใจ, การตรวจสอบผลการเรียน และกิจกรรม เสริม
ทักษะความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ

บทเรียนผาน
เครือขาย
อินเทอรเน็ต
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เรียนการสอน และความสอดคลองของโครงสรางการออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน และ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถนําไปใชสอนไดจริง

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ พบวา มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 82.79 และมี
ของผลลัพธเทากับ 82.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ี
กําหนดตามเกณฑ 80/80

ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทฺธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมตัวอยาง ท่ีเรียน
ดวยรูปแบบการ เรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โดยใชการทดสอบ t-test แบบกลุมตัวอยาง 1 กลุม ทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ดังตาราง

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และหลังการเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การอานเพ่ือความเขาใจ

การทดสอบ
จํานวน
นักเรียน

(n)
คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลี่ย
( )

S.D. t-test Sig.

กอนเรียน 22 40 15.82 5.15 -15.68* .01หลังเรียน 22 40 30.59 3.52
* P > 0.05

2. ผลการศึกษาความคงทนของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน โดย
การวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรกไมแตกตางกัน โดยคา t ท่ีไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ
2.40 แสดงวาคะแนนวัดความคงทนในการเรียน โดยการทดสอบซ้ําอีกครั้ง หลังจากการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ดังตาราง
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลการศึกษาความคงทนของนักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

การทดสอบ
จํานวน
นักเรียน

(n)
คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลี่ย
( )

S.D. t-test Sig.

วัดครั้งแรก 22 40 30.59 3.52 2.40 .025วัดซ้ํา 22 40 30.18 3.63

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพ่ือความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบ
การเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังตาราง

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความ
เขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ขอความ
รายการประเมิน

 S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ

ลําดับท่ี

1.การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.10 0.60 มาก 5
2.บทเรียนมีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียน 4.16 0.53 มาก 3
3.เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้น 4.33 0.47 มาก 1
4.เนื้อหามีความนาสนใจสอดคลองกับกิจกรรม 4.20 0.48 มาก 2
5.การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.10 0.60 มาก 5
6.การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสมสวยงาม 3.83 0.59 มาก 8
7.ตัวอักษร เหมาะสมอานงาย 3.90 0.54 มาก 7
8.ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.13 0.43 มาก 4
9.การจัดระบบ login ของสมาชิกผูใชระบบสามารถทําไดสะดวก
รวดเร็ว

4.03 0.31 มาก 6

10.ระบบการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม 4.10 0.30 มาก 5
11.ผูเรียนสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ได 3.90 0.54 มาก
12.คําสั่งอธิบายชัดเจนเขาใจงาย 4.13 0.43 มาก 4
13.การเปดแฟมขอมูลที่ใชในบทเรียนทําไดงาย 4.10 0.60 มาก 5
14.เว็บไซตที่รวบรวมไวใหเปนประโยชนตอการเรียน 4.13 0.34 มาก 4
15.ประโยชนที่ไดจากการเรียน 3.90 0.54 มาก 7
รวม 4.06 0.48 มาก
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสื่อ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดผานการทดสอบประสิทธิภาพจนเปนท่ีเชื่อถือได
วา สามารถนําไปใชกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอานเพ่ือความเขาใจดีข้ึน ชวยใหนักเรียนเห็นความ สําคัญของการฝกทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจ การรูจักวางแผนการเรียน และควบคุมการเรียนดวยตนเอง จากการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้

1. การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิด สรางตน

รางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ และออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทําใหไดปจจัยนําเขา
และกระบวนการ 5 สวน ไดแก 1) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 2) ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 3) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการอานเพ่ือความเขาใจ กลวิธีและเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ 4) ขอมูลเก่ียวกับแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ
5) ทฤษฎีการเรียนรู สาเหตุท่ีผูวิจัยตองศึกษาปจจัยนําเขา เพ่ือใหไดขอมูลมาเปนแนวทาง
สําหรับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอน ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะเนื้อหา ระยะเวลาใน
การเรียน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การอาน สื่อท่ีเหมาะแกการพัฒนาการอาน กระบวนการเรียนรูของมนุษย ท้ังการเรียนรู
ท่ัวไปและการเรียนรูภาษา กลวิธีการเรียน กลวิธีการใชภาษา และกลวิธีการสื่อสาร ซึ่ง
ผูเรียนนําไปใชในสถานการณและหนาท่ีท่ีตางกันตามประเภทของภาษาท่ีตองการใช
เทคนิค วิธีการ พฤติกรรมของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา ตลอดจนขอ
ปฏิบัติในการเรียน เพ่ือจะไดนําเทคนิคหรือวิธีการนั้น ไปฝกกับผูเรียนท่ียังไมประสบ
ความสําเร็จในการเรียน เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพาพร สุจารี (2553) งานวิจัยของพรทิพย
ศิริสมบูรณเวช (2547) ซึ่งพบวา ในข้ันตอนแรกของการพัฒนารูปแบบนั้นตองมีการศึกษา
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ทฤษฎี หลักการ เอกสาร ตําราตาง ๆ เพ่ือนํามาสรางตนรางรูปแบบการสอน และนําขอมูล
มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเปน
พ้ืนฐานหรือเปนกรอบในการพัฒนา และไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนด สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil
(1986) สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีทฤษฎีรองรับ และ
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี (2545) สรุป
ไดวา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการ
เรียนการสอนใหเปนระบบ และมีความสัมพันธกัน โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตองการ

ในสวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดประยุกตหลักการ
ออกแบบบทเรียน ตามหลักการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน ไดแก
ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหเนื้อหา ข้ันท่ี 2 การออกแบบบทเรียน ข้ันท่ี 3 การจัดกรอบเนื้อหา
บทเรียน ข้ันท่ี 4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน และข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึน จะเห็นไดวาการออกแบบบทเรียน ไดดําเนินการวิเคราะหตามหลักของการ
ออกแบบท่ีเปนระบบเปนข้ันตอน ทําใหบทเรียนนาสนใจ มีการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปน
ข้ันตอน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยอาจจะเลือกเรียนเรียงตามลําดับบทเรียน
หรือเลือกเรียนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจกอนก็ได ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
ใหผูเรียนรูสึกเปนอิสระในการเลือกเรียน เลือกเนื้อหา เลือกเวลาเรียน และสามารถมีสวน
รวมในการเรียนรวมกับเพ่ือนหรือกับครูไดโดยผานกระดานสนทนา หรือผานทาง E-mail
หรือผานทาง Face book ก็ได ซึ่งสอดคลองกับ Brown, Collins & Duguid (1989) และ
Driscoll (2002) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายชวยทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพ่ือนๆ ได ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
การเรียนของตนเองได

3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน

3.1 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ทางการวิจัยขอท่ี 1 สามารถอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการดานการ
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สรางความเขาใจโดยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนมาเชื่อมโยงกับบทอาน
เพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรู
(Nunan, 2001) และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Gagne, 1979) ท่ี
กลาวไววา ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดีหากมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาท่ีดีและสัมพันธ
กับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน

3.2 การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต จากการศึกษาวิจัย
พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต มีความคงทนในการเรียนรู
ไมแตกตางจากหลังสอบ 2 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรพล บุญลือ (2550) ได
ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา พบวานักศึกษาท่ีเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง แบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากการเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น นักเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเอง ไดมีการฝกทักษะในการ
เรียนไดบอยครั้งเทาท่ีนักเรียนตองการ เม่ือนักเรียนไมเขาใจเนื้อหา หรือบทเรียนสวนใด
นักเรียนสามารถกลับไปทบทวน หรือเรียนใหมได และนักเรียนยังสามารถสืบคนในสวนท่ี
ยังไมเขาใจจากLink เพ่ิมเติมหรือสามารถสืบคนจาก Search Engine ท่ัวโลก ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู

3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน
อานเพ่ือความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยจํานวนมากท่ีประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดวย
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต แลวนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดังเชน
สถาพร สาธุการ (2550) ทรงศักดิ์ สองสนิท (2552) ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตนั้น มีการนําเสนอดานเนื้อหา เสียง รูปภาพท้ังในลักษณะของภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน มีความสุขใน
การเรียน และตองการเรียนรูเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับบราวน คอลลินสและดูกลิด (Brown,
Collins & Duguid, 1989) กลาวถึงขอดี ของการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายวา
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการถายทอดเนื้อหาผาน
ทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียง
อยางเดียว ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใช ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูป
ของ ขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพ่ือนๆ ได เนื่องจาก มีเครื่องมือสําหรับการสื่อสารท่ีเอ้ือตอการ
โตตอบ (Interaction) ตางๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน
และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมท้ังเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย และตอบสนอง
ตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 ครูผูสอนอาจนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชสอนแทนวิธีสอนปกติท่ีใช
สอนอยู เพ่ือเปนการทําใหวิธีสอนอานเพ่ือความเขาใจภาษาไทยมีแนวทางท่ีหลากหลาย
แปลกใหม และเปนท่ีดึงดูดความสนใจ

1.2 สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีผานการพัฒนาอยางมีคุณภาพ และสามารถนําไปเผยแพรใหกับ
โรงเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ

1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบและทําหนาท่ีในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชาอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนา
ครูผูสอนและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ อยางจริงจังและตอเนื่อง

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปปรับเพ่ือใชวิจัยกับวิชาอ่ืน ๆ ท่ี

ตองอาศัยการอาน
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

การใชโปรแกรมการสรางบทเรียนท่ีทันสมัย เพราะจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากสื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนากาวล้ําหนาอยู
ตลอดเวลา
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแกว

THE DEVELOPMENT OF TRAINING COURSES ON EASTERN THAI MASSAGE
OF SAKAEO COMMUNITY COLLEGE

พัชรินทร  โตตระกูล สรุางค  เมรานนท และอุษา คงทอง
Patcharin Totrakool, Surang  Maranon and Ausa Khongtong

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค 1 ) เ พ่ือศึกษาภู มิปญญาทอง ถ่ินการนวดไทย

ภาคตะวันออก 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 3) เพ่ือติดตามผลการฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก ของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development)
มีข้ันตอนการดําเนินการ 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทย
ภาคตะวันออก กลุมตัวอยางไดแก หมอนวดท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน ระยะท่ี 2
การพัฒนาหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาแพทย
แผนไทย จํานวน 20 คน 3) การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ภาค
ตะวันออก กลุมตัวอยางไดแกประชาชนผูสนใจหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก
จํานวน 20 คนเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในระยะท่ี 1 คือ
แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทย ภาคตะวันออก ระยะท่ี 2 คือหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก ระยะท่ี 3 คือแบบติดตามผลการฝกอบรม
หลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก การวิเคราะหขอมูลทําโดยการแจกแจงความถ่ี
คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t-test)

ผลการวิจัยพบวา
1. ภูมิปญญานวดไทยภาคตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมี

เอกลักษณในการนวดท่ีแตกตางกัน สามารถนําเทคนิคการนวดของแตละคนมาวิเคราะห
เปนองคความรูใหมนําไปพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกได
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2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก

วิทยาลัยชุมชนสระแกว ท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไวคือ 80/80 ถือวา มีประสิทธิภาพ

2.2. คะแนนฝกอบรมของผูเรียนหลังจากฝกอบรมดวยหลักสูตรการนวด
ไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแกว สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05

2.3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกว อยูในระดับมากท่ีสุด

3. ผูเรียนท่ีเปนกลุมประชาชนผูสนใจหลังใชหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตร
การนวดไทย ภาคตะวันออก มีอาชีพเสริมเปนหมอนวด รอยละ 85

ABSTRACT
The purpose of the research were: 1) to study the local wisdom of

Eastern Thai massage, 2) to develop the short training course on Eastern
Thai massage in Sakaeo Community, and 3)  to follow up  the results of the
short training course on Eastern Thai Massage in Sakaeo Community. This
research follows the steps of Research and Development which includes
three steps as follows: 1) to study the local wisdom of Eastern Thai
massage, using the sample of seven masseurs, aged over 70, 2) to develop a
training course on Eastern Thai massage, using the sample of 20 students
and 3) to follow up the results of the stated course. The instruments used
in the research were; 1) a set of questionnaire. Asking the satisfaction of the
students toward the Training course on Eastern Thai massage, and 3) a form
used for following up the results of the training course. The statistics used
for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and
t-test.

The results were as follows:
1. Most of the local wisdom of Eastern Thai massage was inherited

from the ancestors and has unique characteristics which can be used in
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forming new knowledge individually, and Which can be applied to develop
the training course of Eastern Thai massage.

2. The development of the training course on Eastern Thai massage
indicated as follows:

2.1 The efficiency of the training course on Eastern Thai
massage in Sakaeo Community College was 79.93/82.33. which met the
standard criterion of 80/80.

2.2 The post-test scored of the students  in the training
course on Eastern Thai massage in Sakaeo Community College was
significantly higher than those of the pre-test at the level of 0.05.

2.3 The satisfaction of the students toward the short training
course on Eastern Thai massage of Sakaeo Community College was at the
highest  level.

3. Eighty per cent of the people attending the short training course
on Eastern Thai massage were masseures.

คําสําคัญ
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแกว การนวด
ไทย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554 ) กําหนด

ข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เขมแข็งอยางตอเนื่องยึด“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”
เนื่องจาก “คน” เปนเปาหมายสุดทายท่ีจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา
พัฒนาใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญาคุณธรรม จริยธรรม อารมณ
ความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุขการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิด
ภูมิคุมกัน ทักษะชีวิต และความรูพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู ท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สํารวจความตองการของผู เรียน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

81

จัดหลักสูตรท่ีมุงใหปราชญผูรู ในพ้ืนท่ีเปนผูสอนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
การจัดการพัฒนาตอยอดใชประโยชนวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรักษาองค
ความรูดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดยการสืบคน ถอดความรู/ภูมิ
ปญญา ท่ีอยูในตัวคนออก เปนความรูท่ีผูอ่ืนสามารถเรียนรู รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลใน
ชุมชน และใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนสนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จากการปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุท่ีมีประสบการณ
ผลักดันใหเปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา พัฒนาและจัดการเรียน
การสอนท่ีมุงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานเขมแข็ง พรอมตอการประกอบ
อาชีพ รวมท้ังชี้แนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพ่ิมความรูเรื่องทักษะชีวิต ทักษะพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ (คณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2549) เพ่ือใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูไดตลอดชีวิต
(สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2547) สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปดโอกาสให
กลุมเปาหมายผูขาดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสะสมมาอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุม
เหลานี้ไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได เนื่องจากความไมพรอมดานตางๆ
เชน คาใชจาย ระยะทาง เวลาเรียน ความไมสะดวกในการเดินทาง ความจําเปนในการ
ประกอบอาชีพเปน กลุมเปาหมายท่ีเปนสวนใหญของประเทศ เม่ือรวมระดับอุดมศึกษาทุก
ระดับและการศึกษาอ่ืนๆ จัดเปนกลุมคนขนาดใหญในทุกระดับการศึกษาท่ีตองการรับการ
พัฒนาศักยภาพชีวิต ท้ังการเขารับการฝกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
อาชีพท่ีทําอยูใหดียิ่งข้ึน:ซึ่งสอดคลองกับบริบทวิทยาลัยชุมชน (สมนึก พิมลเสถียร, 2550)
ท่ีกลาววา วิทยาลัยชุมชนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอีกระบบหนึ่งท่ีเปนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาข้ันต่ํากวาปริญญา และการพัฒนาอาชีพ รวมถึงการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ และชวยเติมเต็มสวนการศึกษาท่ีขาดไปให
สมบูรณข้ึน และยังชวยพัฒนาทักษะความรูดานอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพอิสระหรือการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
โดยวิทยาลัยชุมชนจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการพัฒนา และผลิต
บุคลากร ซึ่งอาจจะดําเนินการเองหรือดําเนินการรวมกับสถานประกอบการตางๆ ใน
ทองถ่ิน เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูทองถ่ิน และใหนําทรัพยากรท่ีมีอยู
หลากหลายในแตละพ้ืนท่ี และอยูตางสังกัดมาดําเนินการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดย
ใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบองคคณะบุคคล เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพแกประชาชนในทองถ่ิน (สํานักบริหารงาน
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วิทยาลัยชุมชน, 2547) พรอมท้ังการใหโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และ
การมีงานทํา ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถาบันอุดมศึกษาประจํา
ทองถ่ิน ซึ่งจัดการศึกษาตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวยหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตร
อนุปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและยังเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดให
ผูเรียนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับพ้ืนฐานการศึกษามีการพัฒนาวิชาความรู และ
ทักษะไปประกอบอาชีพพัฒนางาน ไปศึกษาตอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
(สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2547) การเปดวิทยาลัยชุมชนเปน
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนในชนบทใหมีโอกาสไดเรียนรูตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาในอดีตท่ีผานมาเปนภาระหนาท่ีของชุมชนในการใหการศึกษาโดยมี
พอ แม คนแกและชางฝมือเปนผูถายทอดภูมิปญญา วิชาความรูใหแกเด็ก การจัดการศึกษา
จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับพ้ืนฐานหรือวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
แตความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาไดสูญหายไป เม่ือรัฐเขามาควบคุมการจัด
การศึกษาและการนําเอาระบบการศึกษาของประเทศตะวันตก และภูมิปญญาสากลเขามา
เปนหลักในการจัดการศึกษาแทนระบบการจัดการศึกษาเดิม จึงทําใหภูมิปญญาไทย
โดยเฉพาะในสวนของการศึกษาพ้ืนบานไดถูกตัดออกจากการศึกษาในวิถีชุมชนจนเกือบจะ
หมดสิ้น แลวมีการกําหนดนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติจากหนวยงานท่ีอยูสวนกลาง
มากเกินไป ทําใหหลักสูตรท่ีสอนหางไกลชีวิตจริงของชุมชน ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องไกลตัวทํา
ใหเกิดปญหาการดํารงชีวิต (อังกูล สมคะเนย, 2535)

การนวดไทยบําบัดอาการเจ็บปวดของคนไทยมานาน จึงเปนท่ีนิยมใชกันมากท้ังใน
หมูประชาชนท่ัวไป จนกระท่ังปลายป พ.ศ. 2528 ไดมีการสัมมนาฟนฟูการนวดไทยข้ึน
โดยความรวมมือของกลุมนักวิชาการทางการแพทยแผนปจจุบันและกลุมหมอนวดแผนไทย
ท้ังนี้เพ่ือรวบรวมและพัฒนาองคความรูของการนวดไทย ซึ่งการนวดไทยเปนศาสตร และ
ศิลปอยางหนึ่งท่ีมีคุณประโยชนตอสุขภาพของมวลมนุษย หากมีความรวมมือกันระหวาง
หลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตัวอยาง
ผูชํานาญการดานการนวดไทย องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ผูนํา
ชุมชนหรือประชาชนท่ีมีความสามารถในการนวดไทย ท่ีจะไดนําการนวดไทยมาเปน
ทางเลือกหนึ่งในการสรางอาชีพเสริม และขยายผลตอไปในชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดสวน
หนึ่งในการยังชีพ และเปนกิจกรรมเสริมท่ีเปนภูมิปญญาไทยและเปนเอกลักษณหรือจุดเดน
อยางหนึ่งสําหรับการทองเท่ียวในชุมชน และกําลังเปนท่ีสนใจสําหรับนักทองเท่ียวท่ีให
ความสําคัญดานสุขภาพ และสนับสนุนภูมิปญญาไทย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความ
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ตองการการเรียนรูหลักสูตรการนวดไทยของวิทยาลัยชุมชนสระแกวพบวา ประชาชนมี
ความตองการเรียนรูหลักสูตรการนวดไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (วิทยาลัยชุมชน
สระแกว, 2554)

ดังนั้นจากเหตุผล การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน การใหโอกาสทางการศึกษา
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาอาชีพ การรักษาวัฒนธรรมการนวดไทย และความจําเปนในการ
สรางคุณธรรมผานภูมิปญญาทองถ่ิน ดังกลาว ผูวิจัย จึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การนวดไทยภาคตะวันออก เพ่ือเปนหลักสูตรท่ีควรรักษาไวใหคงอยูคูกับการดํารงชีวิต และ
วัฒนธรรมของคนไทยตลอดไป สอดคลองกับความตองการของชุมชน พรอมท้ังให
ประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยยึดหลักการ “การศึกษา
สรางชาติ สรางคน  และสรางงาน”

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มีภูมิปญญาทองถ่ินการนวดอะไรบางท่ีมีอยูในภาคตะวันออก และความ

ตองการของทองถ่ินเปนอยางไร
2. หลักสูตรฝกอบรมท่ีสอดคลองกับภูมิปญญา และความตองการของชุมชนใน

ภาคตะวันออกมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทย ภาคตะวันออก
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ของวิทยาลัยชุมชน

สระแกว
3. เพ่ือติดตามผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทยในภาคตะวันออก
ประกอบดวยภูมิปญญาการนวดไทย ท่ีมีอายุตั้งแต 70 ป ข้ึนไปในจังหวัดจันทบุรี

ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว
1. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรประกอบดวยภูมิปญญาทองถ่ิน การนวดไทย ภาคตะวันออก จํานวน

42 คน ท่ีมีอายุตั้งแต 70 ป ข้ึนไป
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3. กลุมตัวอยาง ประกอบดวยภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทยในภาคตะวันออกท่ีมี
อายุตั้งแต 70 ปข้ึนไปไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (snowball sampling)ใน
แตละจังหวัด จํานวน 7 คน

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ินการ
นวดไทย

5. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ
5.1 แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ิน

5.1.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบสัมภาษณ โดย
กําหนดประเด็น / เรื่องท่ีตองการทราบจากภูมิปญญาทองถ่ิน  จํานวน 20 ขอ

5.1.2 นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง

5.1.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน5คน

5.1.4 แบบสัมภาษณท่ีผานการแกไขเรียบรอยแลวไปใช
กับกลุมตัวอยาง

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก
1. วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรการพัฒนาหลักสูตร

2.1 ประชากรข้ันตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหความตองการดานเนื้อหา
หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการ
นวดไทยจํานวน 21 คน หมอนวดของสาธารณาสุข จํานวน 28 คน หมอนวดท่ีเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จํานวน 14 คน ผูรับบริการนวดไทย จํานวน 209 คน จํานวน 300 คน

2.2 ประชากรข้ันตอนท่ี 2-4 เปนข้ันตอนการวิเคราะหงาน วิเคราะหงาน
เฉพาะ และออกแบบหลักสูตรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการนวดไทย 2 คน
นักพัฒนาหลักสูตร 2 คน ภูมิปญญาทองถ่ินการนวดไทย  6 คน เจาหนาท่ีจากกระทรวง
สาธารณสุข ระดับกรม 1 คน เจาหนาท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด 1 คน
ตัวแทนผูรับบริการนวดไทย 2 คน ผูแทนประชาชน 2 คน ผูวิจัย 1 คน ผูชวยวิจัยทํา
หนาท่ีเลขานุการ 1 คน รวมท้ังสิ้น 18 คน
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2.3 ประชากรข้ันตอนท่ี 5 เปนข้ันตอนในการศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาแพทยแผน
ไทย จํานวน 65 คน

2.4 ประชากรข้ันตอนท่ี 6-7 เปนข้ันตอนการนําไปใชและประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย ประชาชนผูสนใจ 82 คน

3. กลุมตัวอยาง
3.1 กลุมตัวอยางข้ันตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหความตองการดานเนื้อหา

หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการ
นวดไทยจํานวน 7 คน หมอนวดของสาธารณาสุข จํานวน 7 คน หมอนวดท่ีเปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน จํานวน 7 คน ผูรับบริการนวดไทย จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน

3.2 ข้ันตอนท่ี 2-4 ใชกลุมประชากร
3.3 กลุมตัวอยางข้ันตอนท่ี 5 เปนข้ันตอนในการศึกษาประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาแพทยแผน
ไทย จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลาก

3.4 ประชากรข้ันตอนท่ี 6-7 เปนข้ันตอนการนําไปและประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย ประชาชนผูสนใจ จํานวน
20 คน จากผูสมัครเรียนหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนสระแกว และผูเรียนมีความ
สมัครใจเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู แบบวัดทักษะการนวด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

5. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ
5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

5.1.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู กําหนดประเด็นจากการวิเคราะหเนื้อหาจากหลักสูตร วิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูและพฤติกรรม โดยจําแนกพฤติกรรมท่ีตองการวัดเปน 3 ดาน คือความรูความจํา
ความเขาใจ และการนําไปใช มาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เปน
แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ
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5.1.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ท่ีสรางข้ึน
เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ขอคําแนะนํา แลวนํามาแกไขและปรับปรุงและนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

5.2 แบบวัดทักษะการนวด
5.2.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบวัดทักษะการนวดเปนแบบประเมิน

ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแกมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
จํานวน 10 ขอ

5.2.2 นําแบบวัดทักษะการนวดท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง

5.2.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยนําแบบวัดทักษะการนวด ท่ีสราง
ข้ึนเสนอตอเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ

5.2.4 แบบวัดทักษะการนวดท่ีผานการแกไขเรียบรอยแลวไปใช
กับกลุมตัวอยาง

5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5.3.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

โดยกําหนดประเด็น / เรื่องท่ีตองการทราบจากผูเรียน จํานวน 10 ขอ
5.3.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลวนํามาแกไข
และปรับปรุง

5.3.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 คน และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ

5.3.4 หลังจากนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมนักศึกษาแพทยแผน
ไทยแลว นํามาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ได 0.77-0.85 และคาความเชื่อม่ันไดเทากับ
0.82

6. วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยใชกระบวนการ DACUM สําหรับการดําเนินการในข้ันตอนนี้แบงออกเปน

7 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหความตองการ (Need  Analysis)
ข้ันตอนท่ี 2  วิเคราะหงาน (Job Analysis)
ข้ันตอนท่ี 3  วิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis)
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ข้ันตอนท่ี 4 ออกแบบหลักสูตร (Curriculum  Design)
ข้ันตอนท่ี 5 พัฒนาหลักสูตร (Curriculum  Development)
ข้ันตอนท่ี 6 นําไปใช (Implement )
ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผล ( Evaluation)
6.1 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหความตองการ (Need

Analysis) เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
การนวดไทยจากชุมชนดานเนื้อหาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกเพ่ือนําไปใชพัฒนา
หลักสูตร ผลจากการศึกษาโดยสรุปชุมชนตองการมากท่ีสุดประกอบดวยเทคนิคการนวด
ไทย และการฝกปฏิบัติการนวดไทย

6.2 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนการ
วิเคราะหงานกระบวนการในการแยกแยะรายละเอียดของงาน โดยใชประชากรในขอ 2
ผลการวิเคราะหงานได Duty ตามแผนภาพขางลางนี้

ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหงานได (Puty)

6.3 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหงานเฉพาะ (Task) เปนวิเคราะห
ภาระงานหรือหนาท่ี (Duty) ความรับผิดชอบ แตละหนาท่ี และการกําหนดรายการ
ความสามารถ (Task) สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหความสามารถยอย (Sub Task)
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้

การนวดไทยภาคตะวันออก

ภาคทฤษฎีการนวดไทย ภาคปฏิบัติการนวดไทยภาคตะวันออก

ภาคทฤษฎีการนวดไทย

ประวัตภิูมิปญญา
ทองถ่ินการนวดไทย

หลักพ้ืนฐาน
การนวด

ทฤษฎี
เสนสิบ

การ
วินิจฉัยโรค

วิธีการ
นวดไทย
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ภาพท่ี 2 การวิเคราะหความสามารถยอย (Sub Task)

6.4 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบหลักสูตรผูวิจัยวิเคราะหงานข้ันตอน
ท่ี 1–3 มาเขียนโครงรางของหลักสูตรฯ เพ่ือใชในการวิพากษหลักสูตรโดยรูปแบบของการ
ทํา Focus Group ซึ่งมีวิธีดําเนินการในการออกแบบหลักสูตรมีสวนประกอบของ
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมฯ ดังนี้ ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ หลักการและเหตุผล
อาจารยผูรับผิดชอบ กรรมการหนวยจัด รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร แผนการ รายการ
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช จํานวนผูเรียนท่ีจะรับ ไตรมาสท่ีเทาไร  รุนท่ี จํานวนผูเรียน
งบประมาณในการดําเนินการอบรม และคาใชจายรายหัว ศักยภาพในการจัดการเรียนรู
แหลงศึกษาคนควา สถานท่ี และอุปกรณการอบรมศักยภาพผูสอน

6.5 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาหลักสูตร
6.5.1 นําหลักสูตรท่ีออกแบบไวเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

จํานวน 5 ทาน
6.5.2 สรางขอสอบหาคุณภาพคาความยากงายคาอํานาจจําแนก
6.5.3 สรางแบบวัดทักษะการนวดไทยภาคตะวันออกโดยใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพ
6.5.4 สรางแบบวัดความพึงพอใจและหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัด

ความพึงพอใจ
6.5.5 หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก

โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาแพทยแผนไทย จํานวน 20 คน
6.5.6 การดําเนินงานข้ันตอนท่ี 6-7 นําไปใชและประเมินผล ผูวิจัยไดการ

ดําเนินการ ดังนี้ทดลองใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนผูสนใจ จํานวน 20 คน
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม

ภาคปฏิบัติการนวดไทยภาคตะวันออก

การนวด
ผอนคลาย

การนวด
บําบัดโรค

เทคนิค
การนวดไทย

การประคบ
สมุนไพร

คุณธรรมจริยธรรม
ของหมอนวดไทย
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การนวดไทยภาคตะวันออก และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก

ระยะท่ี 3 การติดตามผลการฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก
เปนการติดตามผลหลังจากรับการฝกอบรมไปแลวเปนเวลา 3 เดือน
1. วัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรประกอบดวยประชาชนผูสนใจท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน 82 คน
3. กลุมตัวอยางประกอบดวยประชาชนผูสนใจท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน

20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมฯ
5. การสรางเครื่องมือ

5.1 แบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมฯฉบับนี้เปนของสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือมาแลว ทางวิทยาลัยชุมชนสระแกวได
นํามาใชในการทดลองครั้งนี้ โดยนําแบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมนี้เสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง

5.2 นําแบบติดตามผลการฝกอบรมไปแกไขใหเรียบรอยแลวนําไปใชกับ
กลุมตัวอยาง

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมท้ัง 3 ระยะคือ
คารอยละ, คาเฉลี่ย ( ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test แบบ dependent
(Dependent Samples)

ผลการวิจัย
1. ภูมิปญญานวดไทยภาคตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมี

เอกลักษณในการนวดท่ีแตกตางกัน สามารถนําเทคนิคการนวดของแตละคนมาวิเคราะห
เปนองคความรูใหมนําไปพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกได

2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก

วิทยาลัยชุมชนสระแกว ท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไวคือ 80/80 ถือวามีประสิทธิภาพ
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2.2 คะแนนฝกอบรมของผูเรียน หลังจากฝกอบรมดวยหลักสูตรการนวด
ไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแกว สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05

2.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกวอยูในระดับมากท่ีสุด

3. ผูเรียนท่ีเปนกลุมประชาชนผูสนใจหลังใชหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการ
นวดไทย ภาคตะวันออก มีอาชีพเสริมเปนหมอนวด รอยละ 85

อภิปรายผล
1. การสัมภาษณภูมิปญญานวดไทย ภาคตะวันออก ภูมิปญญานวดไทยภาค

ตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมีเอกลักษณในการนวดท่ีแตกตางกัน
สามารถนําเทคนิคการนวดของแตละคนมาวิเคราะหเปนองคความรูใหมนําไปพัฒนา
หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกไดอาจเปนเพราะ ภูมิปญญานวดสวนใหญ ไดเรียนรู
การนวดมาจากบรรพบุรุษ และไมไดเรียนรูจากกระทรวงสาธารณสุข ไดรับความรูเพ่ิมเติม
จากประสบการณการนวดและรักษาจากผูมารับบริการซึ่งไดเปนหมอนวดมาไมนอยกวา 30
ป บางสวนไดรับการอบรมเพ่ิมเติมจากกระทรวงสาธารณสุข อีกสวนหนึ่งไมไดเรียนรูมา
จากบรรพบุรุษแตเรียนมาจากกระทรวงสาธารณสุขและวัดโพธิ์ การนวดไทยในภาค
ตะวันออกในเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและระยอง เปนการนวดแบบซองซึ่งเปนชื่อเรียกของ
ทางนี้ แตวิธีการนวดนั้นภูมิปญญานวดแตละคนมีเทคนิคการนวดไมเหมือนกัน บางคนใช
การกดจุดอยางเดียว บางคนใชท้ังกดจุดและคลึง บางคนใหขอนิ้ว ศอก เทา แตกตางกัน
ออกไป แตวิธีการตาง ๆ ท่ีภูมิปญญานวดในภาคตะวันออกปฏิบัตินี้ก็รักษาคนท่ีมีอาการ
ผิดปกติทางเสนและกลามเนื้อหายจากอาการนั้น ๆ ภูมิปญญานวดท่ีจังหวัดระยองจะมี
ชื่อเสียงทางการรักษาอาการกระดูกหัก โดยเฉพาะท่ีอําเภอ แกลง สําหรับจังหวัดจันทบุรี
นั้นนับวามีหมอภูมิปญญานวดท่ีเรียนรูมาจากบรรพบุรุษมากอีกจังหวัดหนึ่ง และท่ีนาสนใจ
คือหมอนวดท่ีอยูบานไทรงาม อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีรักษาผูมารับบริการดวยวิธี
นวด และไหวครู วิธีการนวดนั้นใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วและศอก ไมวาจะนวดตรงบริเวณไหน
เปนอันวากดตรงจุดทุกท่ีและคนรับบริการนวดเปนอันตองรองโอยทุกคนไมวาหญิงหรือชาย
แตหลังจากนวดเสร็จไมมีอาการบอบช้ํา คนท่ีเปนมากจะตองนวดหลายวัน คนเปนนอย
นวดวันเดียวก็หาย ตอนเย็นกลับไปถึงบานตอนประมาณ 1 ทุมใหจุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให
รับทราบ เพราะจะเปนชวงท่ีแมหมอจะสวดมนตบอกครูบาอาจารย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือวา
เปนการรักษาท้ังกายและใจสอดคลองกับงานวิจัยของสุทิศา ปลื้มปติวิริยะเวช (2544) ได



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

91

ทําวิจัยเรื่อง การนวดพ้ืนบานอีสาน : กรณีศึกษาอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
จากการศึกษาพบวาการนวดพ้ืนบานอีสานยังคงดํารงอยูไดภายใตบริบทของชุมชน และ
การนวดสามารถรักษาอาการตาง ๆ ไดแก กลุมอาการปวดเนื้อเยื่อกลามเนื้อ (Myofascial
Pain Syndrome) ขอ นิ้ว ขอไหล ขอเทาเคล็ดหรือพลิก, เอ็นอักเสบ (Tendinitis) อาการ
แนนทอง ทองอืด มดลูกลง แตไมสามารถรักษาอาการเอ็นฉีกขาด ขอเคลื่อนหลุด
(subluxation, dislocation), อาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Bulging disc และ
prolapsed disc) นอกจากนี้หมอนวดไทยท่ีศึกษาใชวิธีนวดแบบจับเสน นวดเบาไมเจ็บ
แตนวดละเอียดใชเวลานานไมรีบเรงเวลาเหมือนหมอนวดท่ัวไปเปนคนใจเย็นมีคุณธรรมไม
เรียกรองคานวดจะใหหรือไมมีใหก็นวดรักษาใหทุกคน นวดท้ังผอนคลายและรักษา และ
พบวาหมอนวดพ้ืนบานไดมีการพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลาจนไดสรางเครื่องมือชวย
นวดหลายชิ้น สอดคลองกับเอกวิทย  ณ ถลาง (2540) ไดกลาวถึง ธรรมชาติของการเรียนรู
ของมนุษยวาตองมีการพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลา

2. การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก จากการ
วิจัยพบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชน
สระแกว ท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80
อาจเปนเพราะหลักสูตรฝกอบรมมีวิธีการเรียนรูและนําเสนอเนื้อหาใหผูเรียนไดตามความ
ตองการของผูเรียน สอดคลองกับจําเริญ  หลวงอินทร (2540) ไดทําวิจัยการพัฒนาทองถ่ิน
เรื่อง การนวดแผนไทย พบวาแผนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 88.57/82.40
ซึ่งสูงกวา 80/80 นอกจากนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรการนวดไทย มีผลตอรางกาย เพราะ
การนวดเปนท้ังศาสตร และศิลป ทําใหระบบการไหลเวียนของโลหิตในรางกายดีข้ึน
สอดคลองกับยุพร ชมณี (2545) ไดศึกษาการดูแลสุขภาพดวยการนวดแผนไทย :
กรณีศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบการนวดมีผลตอ
รางกาย คือทําใหระบบการไหลเวียนของโลหิตในรางกายดีข้ึน บรรเทาอาการเจ็บปวด มีผล
ตอจิตใจ ทําใหรูสึกสดชื่นผอนคลายความกังวล ชวยบรรเทาการคลายเครียด และมีผลตอ
สังคม คือเปนการสรางความสัมพันธภาพระหวางบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสรางรายได
ใหแกชุมชน

3. การเปรียบเทียบคะแนนฝกอบรมของผูเรียน กอนและหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก จากการวิจัยพบวา คะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการ
เรียนรูของหลักสูตรภูมิปญญานวดไทยใชวิธีการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไม
ซับซอนสามารถฝกทักษะการนวดไดถูกตอง และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
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กันและกัน จากการฝกปฏิบัตินวดไทยจากภูมิปญญา ทําใหรางกายของผูเรียนเกิดการผอน
คลายหายปวดเม่ือย สอดคลองกับชํานาญ ผึ่งผาย (2550) ไดศึกษาผลของการนวดแผน
ไทยประยุกตตอการผอนคลายผลการวิจัยพบวาระดับของความเม่ือยลา และอัตราชีพจร
หลังการนวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.69 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ขอ 7
หลักสูตรฝกอบรมฯเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม รองลงมาคือขอ
5 มนุษยสัมพันธและอัธยาศัยของภูมิปญญานวดไทย ท้ังนี้เพราะผูเรียนอาจเห็นประโยชนท่ี
ไดรับความรูดานการนวดจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนท่ียอมรับ ศรัทธา สอดคลองกับ อุดม
อุดมวรรธนกุล (2545) ความพึงพอใจของผูปวยใชบริการนวดแผนไทยและยอมรับการ
รักษาพ้ืนบานแบบการนวดแผนไทย นอกจากนี้สิ่งท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจมากรองลงมาคือ
ภูมิปญญานวดไทยท่ีเปนวิทยากร พึงพอใจตอระบบการทํางานของรางกายท่ีดีข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับวุฒิพร  ศรีมังกรแกว (2548) ศึกษาการนวดแผนไทย : ศึกษากรณีศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลขอนแกนพบวาผลการวิจัยดานความพึงพอใจของผูใหบริการมีความสุข
มีความภูมิใจ ไดรับการยกยองจากสังคมเปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญดาน
การนวดแผนไทย ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดี และผลการวิจัยดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
พึงพอใจกับรางกายของตนเองระบบตาง ๆ ภายในรางกายทํางานไดดี มีระบบไหลเวียน
ของโลหิต บรรเทา อาการปวดเม่ือย รางกายสดชื่นข้ึน

5. การติดตามผลหลังการฝกอบรม ผูเรียนท่ีเปนกลุมประชาชนผูสนใจหลังใช
หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก มีอาชีพเสริมเปนหมอนวด
รอยละ 85 และสามารถความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพอิสระ ผูเรียนไดรับความรูเพ่ิมเติมสามารถถายทอดอาชีพนวดไทยให
คนในครอบครัวได อาจเปนเพราะผูเรียนในกลุมนี้มีความสนใจและมีความตองการเรียน
หลักสูตรนี้มากอน อีกท้ังยังมีผูเรียนบางสวนมีประสบการณเดิมอยูแลว และตองการ
เพ่ิมเติมความรูเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปใชเปนอาชีพเสริมเนื่องจากจังหวัด
สระแกวมีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดโรงเกลือมีความตองการใชบริการการนวดไทยอยู
เสมอ สอดคลองกับเนาวรัตน คําดา (2550) ไดทําวิจัยเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูสําเร็จการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาและสรางผูประกอบการ รูปแบบ Doctor
Home Care ศึกษาเฉพาะกรณี : ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบวาผูสําเร็จการฝกอบรมตามโครงการ
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พัฒนาและสรางผูประกอบการ รูปแบบ Doctor Home Care ศึกษาเฉพาะกรณี : ชาง
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ มีคุณลักษณะดานความรูและทักษะท่ีไดจากการ
ฝกอบรม ดานการนําความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ และดานการพัฒนาตนเองให
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ โดยรวมมีคาเหนือกวาระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภูมิปญญานวดพ้ืนบานดวยกัน
2. ควรสนับสนุนใหมีการสืบสานมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ดานการนวดไทยให

มากยิ่งข้ึน
3. ควรมีการนําวิธีการนวดแผนโบราณมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการรักษา

อาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเสนเอ็นและกลามเนื้อท่ีใชในการเคลื่อนไหว
4. จัดใหมีการอบรมการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารกับชาวตางชาติ
5. ไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
ขอเสนอแนะการวิจัยตอไป
1. จากการศึกษาภูมิปญญานวดไทยพบวาภูมิปญญาแตละภาคมีเอกลักษณเฉพาะ

ตน จึงควรมีการศึกษาภูมิปญญานวดไทยเพ่ือเปรียบเทียบกัน
2. จัดโครงการวิจัยการนวดไทยในลักษณะการบูรณาการรวมกับการใช

กระบวนการบําบัดของแพทยปจจุบัน
3. ศึกษาวิจัยกระบวนการบําบัดอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว โดยใชภูมิ

ปญญานวดไทยท่ีรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรง
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