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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแกว
การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
DEVELOPMENT OF A PARTICIPATIVE MANAGEMENT SYSTEM OF SMALL
SCHOOL FOR OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
ยุพา บุญอนันต ศักดา สถาพรวจนา และกันตฤทัย คลังพหล
Yupa Boonanan, Sakda Sathapornwachana and Kanratai Krangpahon
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ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแบบมี
สว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(2) ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (3) เพื่อนําเสนอระบบการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
การวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) กําหนด
กรอบแนวคิด เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด (2)
การวิเคราะหระบบเปนการศึกษาภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการปฏิบัติดี จํานวน 5 แหง (3) การออกแบบระบบ (4) การพัฒนา
ระบบ ประกอบด วย การตรวจสอบระบบเชิงคุ ณลั กษณะ โดยใช เทคนิ คการสนทนากลุ ม
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน และตรวจสอบระบบเชิงปริมาณ โดย
สอบถามความคิดเห็นจากผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 200 คน ที่ไดมาจากการสุม
แบบหลายขั้นตอน และ (5) แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบฉบับสมบูรณ
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพป ญ หาของการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม
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โรงเรียนปฏิบัติดี 5 แหง และการประเมินระบบเชิงปริมาณโดยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
200 แหงพบวา
1.1 สวนกลางเปนผูกําหนดนโยบายดานงบประมาณและบุคลากร
1.2 หนวยงานระดับปฏิบัติงานขาดอํานาจในการตัดสินใจ
1.3 ขาดการมีสว นรวมในการดําเนิน งาน และแกปญหาตางๆ รว มกัน
ระหวางหนวยงานระดับสูงและหนวยงานระดับปฏิบัติงานและหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. ระบบการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้น พื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมและเปนไปได ประกอบดวย 5
องคประกอบดังนี้
2.1 ป จ จั ย ป อ นเข า ได แ ก เป า หมายของสถานศึ ก ษา ความรู แ ละ
เทคโนโลยี ทรัพยากรของสถานศึกษา วัฒนธรรมสถานศึกษา และสารสนเทศ
2.2 กระบวนการ เปนกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
2.2.1 การวางแผน ได แ ก เป า หมาย จิ ต วิ ท ยา โครงสร า ง
วัฒนธรรมและบรรยากาศ
2.2.2 การดําเนินการ ไดแก การจัดการ บุคลากร ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี
2.2.3 การประเมินผล ไดแกการประเมินผลสถานศึกษา
2.2.4 การรวมรับผลประโยชน
2.3 ผลผลิต ไดแก การบรรลุเปาหมายของการบริห ารแบบมีสวนรว ม
คุณภาพการศึกษา และความพึงพอใจ ของครูและผูรับบริการ
2.4 ขอมูลปอนกลับ เปนการศึกษาปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม
2.5 สภาพแวดล อ ม ประกอบด ว ย สภาพแวดล อ มภายในและ
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
โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบริหารการศึกษาใน
ทุกยุคสมัย กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงตามลําดับ เปนผลใหนักเรียนที่เปนตัวปอนของ
โรงเรียนประถมศึกษาลดลง ดังนั้นจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันมี
จํา นวนมากถึ ง 14,397 โรง คิ ด เป น ร อ ยละ 45.82 ของโรงเรี ย นทั้ ง หมด ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2546–2553
ปการศึกษา
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

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

รอยละ
33.23
35.88
37.94
39.73
41.90
43.73
44.63
45.82

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปพ.ศ. 2554
การมีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสะทอน
คุณภาพ และประสิทธิภาพไดเพีย งพอ ซึ่งพบวาประสบปญหาใน 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียน และ
ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน จากการดําเนินงานที่ผานมากระทรวงศึกษาได
ดําเนินการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่อง ในชวงป 2536- 2546 จํานวน 2288
แหง แตจะเห็นวาการยุบรวมโรงเรียน มิใชเปนแนวทางแกไขปญหาที่ประสบความสําเร็จใน
ทุก กรณี ชุม ชนสว นใหญ จ ะตอ ตา นไมย อม ดว ยเกรงว าบุ ตรหลานจะตอ งเดิ น ทางไกล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพในการ
บริ ห ารจั ดการโรงเรี ย นขนาดเล็ ก อย า งมาก ซึ่ งพบวา มี โ รงเรี ย นขนาดเล็ก จํ านวนหนึ่ ง
สามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการดวยตนเอง และบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนอื่น สามารถพลิกฟน ดํารงอยูไดโดยไมตองยุบรวม
โรงเรียน
จากสภาพดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ถามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนอื่นอยางมีประสิทธิภาพแลว นาจะทําใหโรงเรียนขนาด
เล็กสามารถดํารงอยูได อยางมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการบริหารแบบมี
สวนรวมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพและป ญ หาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางไร
2. องคประกอบใดบางที่สงผลตอระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ระบบการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อนําเสนอระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and development)
โดยผูวิจัยไดแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนการวิจัย 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) ไดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกรอบแนวคิด
เปน การศึกษาและการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วของ เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหระบบ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
ขั้น ตอนย อ ยที่ 1 ศึก ษาภาคสนาม ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการปฏิบัติที่ดี จํานวน 5 แหง เพื่อศึกษาสภาพ
ป จ จุ บั น และป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนยอยที่ 2 การสังเคราะหขอมูล สภาพปจจุบันและปญหาของการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนยอยที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
ขั้นตอนยอยที่ 1 นําผลจากการสังเคราะหจากขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหวิเคราะห
ระบบมาทําการศึกษา วิเคราะหเพื่อออกแบบองคประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทํารางระบบ
ขั้นตอนยอยที่ 2 ออกแบบระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ฉบับราง 1
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
ขั้นตอนยอยที่ 1 ตรวจสอบระบบเชิงคุณลักษณะ โดยใชเทคนิค Focus group
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
ขั้นตอนยอยที่ 2 สังเคราะหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากขั้นตอนยอยที่ 1
ปรับปรุงแกไข จัดทําระบบการบริหารแบบมีสวนรวมฉบับรางที่ 2
ขั้นตอนยอยที่ 3 ตรวจสอบระบบเชิงปริมาณ จากระบบบริหารแบบมีสวนรว ม
ฉบั บ ร า ง 2
ด ว ยวิ ธี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น จากผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
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จํานวน 200 คน (การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
แฮร (Hair, 1980) ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random
sampling) แบงการสุมออกเปนภาค เขตตรวจราชการ จังหวัด และโรงเรียน ไดโรงเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบฉบับสมบูรณ
เปนขั้นตอนของการนําขอมูล จากการตรวจสอบระบบเชิงปริมาณของการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาปรับปรุง แกไขใหเปนระบบการบริหารแบบมีสว นรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ ดังภาพที่ 1

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

103

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกรอบแนวคิด
ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหระบบ
ศึกษาภาคสนาม

ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบการพัฒนา
ระบบ การบริหารแบบมีสวนรวม

ศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีการปฏิบตั ิดี 5 แหง

กรอบแนวคิด
ในการวิจัย

สภาพปจจุบันปญหาของ
การบริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ
สังเคราะหผลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาของการบริหารแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

ออกแบบระบบการ
บริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ระบบการบริหารแบบมีสวน
รวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ฉบับรางที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบระบบฉบับ
รางที่ 1 เชิงคุณภาพ

- เทคนิค Focus group
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
- สังเคราะห เนื้อหา ยกราง
ระบบฉบับที่ 2

ระบบการบริหารแบบมีสวน
รวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ฉบับรางที่ 2

ตรวจสอบระบบฉบับ
รางที่ 2 เชิงปริมาณ

- สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
- วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ระบบการบริหารแบบมีสวน
รวมที่ไดรับการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 แกไขปรับปรุงและพัฒนาเปนระบบที่สมบูรณ
แกไขปรับปรุงระบบบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก

ระบบบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนขนาดเล็กฉบับสมบูรณ
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ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็กในระดับภาค เขตตรวจราชการ
และจังหวัด
ภาค

เขตรวจ
ราชการ

จังหวัด

กลาง
กลาง
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันตก
ตะวันตก
ใต
ใต
เหนือ
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2
2
3
3
4
4
6
7
17
17
13
13

ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ชุมพร
ระนอง
เพชรบูรณ
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

จํานวน
โรงเรียนขนาด
เล็ก
109
181
121
74
96
224
130
37
314
236
581
161
2264

จํานวน
โรงเรียนกลุม
ตัวอยาง
10
16
11
6
8
20
12
3
28
21
51
14
200

ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของระบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติดี 5 แหง สามารถสังเคราะหเนื้อหาและทําการยกราง
ระบบการบริห ารแบบมีสว นรว มของโรงเรีย นขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับราง 1ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยปอนเขา (Input) ประกอบดวย
1. เปาหมายของสถานศึกษา
2. ความรูและเทคโนโลยี
3. ทรัพยากรของสถานศึกษา ประกอบดวย บุคคล งบประมาณ อาคาร
สถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ
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4. วัฒนธรรมสถานศึกษา
สวนที่ 2 กระบวนการ (Process) ประกอบดวย 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 การพัฒนาระบบ ประกอบดวย
1. การวิเคราะหระบบ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ ศึกษาสภาพบริบท
วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา กําหนดทางเลือก และการตัดสินใจเลือกทางเลือก
2. การออกแบบระบบ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ กําหนดวัตถุประสงค
เขียนโครงการ จัดเตรียมทรัพยากร และดําเนินงานตามโครงการ
3. การพัฒนาระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ นิเทศกํากับติดตาม พัฒนา
บุคลากร สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ สื่อสารประชาสัมพันธ ภาวะผูนํา
4. การนํ า ไปใช ประกอบด ว ย 4 งาน คื อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ
การบริหารงานการเงิน และงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
5. การประเมินผล
มิติที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ
1. การวางแผน
2. การดําเนินการ
3. การประเมินผล
4. การรวมรับผลประโยชน
มิติที่ 3 องคประกอบของระบบ ประกอบดวย 8 องคประกอบคือ
1. เปาหมายขององคการ
2. โครงสรางองคกร
3. ทรัพยากรและเทคโนโลยี
4. จิตวิทยา
5. การจัดการ
6. วัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษา
7. บุคลากร
8. การประเมินผลสถานศึกษา
สวนที่ 3 ผลผลิต(Output) ประกอบดวย
1. การบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
2. ความพึงพอใจประกอบดวย
2.1 ครู
2.2 ผูรับบริการ
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สวนที่ 4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
สวนที่ 5 สภาพแวดลอม (Environment)
จากการประเมิ น ระบบเชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ ซึ่ ง เป น การการสนทนากลุ ม โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 10 คน วิเคราะหองคประกอบของระบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําการยกรางระบบ
ฉบับที่ 2 ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยปอนเขา (Input) ประกอบดวย
1. เปาหมายของสถานศึกษา
2. ความรูและเทคโนโลยี
3. ทรัพยากรของสถานศึกษา ประกอบดวย บุคคล งบประมาณ อาคาร
สถานที่ และสื่อวัสดุอุปกรณ
4. วัฒนธรรมสถานศึกษา
5. สารสนเทศ
สวนที่ 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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สวนที่ 3 ผลผลิต (Output) ประกอบดวย
1. การบรรลุเปาหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
2. คุณภาพการศึกษา
3. ความพึงพอใจ ประกอบดวย
3.1 ครู
3.2 ผูรับบริการ
สวนที่ 4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
สวนที่ 5 สภาพแวดลอม (Environment) ประกอบดวย
1. สภาพแวดลอมภายใน
2. สภาพแวดลอมภายนอก
จากการประเมินระบบเชิงปริมาณ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูบริหาร
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จํ า นวน 200 คน แล ว นํ า มาวิ เ คราะห ส ถิ ติ ด ว ยการวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ในภาพรวมองคประกอบของระบบบริหารแบบมีสวนรวม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5
องค ป ระกอบคื อ ป จ จั ย ป อ นเข า กระบวนการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม ผลผลิ ต ป จ จั ย
ปอนกลับ และสภาพแวดล อม มีความเหมาะสมและความเปน ไปได ของระบบในภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยทุกองคประกอบยอยมีความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบอยู
ในระดับตั้งแตร ะดับมากขึ้น ไป สอดคลองกับระบบการบริหารแบบมีสว นรวมฉบับที่ 2
สามารถปรั บ ปรุง แกไ ขเป น ระบบการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มฉบั บสมบูร ณ ดัง แสดงใน
ภาพที่ 2
อภิปรายผล
1. การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยทําการศึกษาทั้ง
ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษที่ถูกตองชัดเจน
สามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรไวในแตละองคประกอบหลักของระบบการบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยาง
ถูกตองตามหลักทฤษฎี สอดคลองกับแนวคิดของ Keeves (1988) พูลสุข หิงคานนท
(2540) รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548) สามารถสรุปไดดังนี้ “ระบบตองมีความสัมพันธอยาง
มีโครงสรางของตัวแปรที่ศึกษา สามารถใชพยากรณสิ่งที่เกิดขึ้นไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
ระบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของเรื่องที่ศึกษาไดอยางชัดเจน เปน
การสรางความคิดรวบยอดใหม และมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเรื่องที่จะทํา”
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2. ระบบการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เปนระบบการบริหารการศึกษาระบบหนึ่งที่สรางขึ้น
ตามหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและการมีสวนรวม เพื่อใหเปน
ระบบที่เปน รูปธรรมที่ผู บริห ารสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สามารถนําไปสูการสรางความ
ร ว มมื อ และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ได ร ว มมื อ กั น ในการดํ า เนิ น งานให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสรรหา แตงตั้ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ.2546 และสอดคลองกับกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ย วของ รวมทั้ง
เปน ไปตามนโยบายการศึกษาของชาติ ที่ไดกําหนดไวให ผูมีสว นเกี่ย วของทุกภาคสว น
ประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บาน องคกรทางศาสนา สถาบันวิชาการ
และองค ก รภาครั ฐ และเอกชน เข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานศึกษา
3. องคประกอบของระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) ปจจัย
ป อนเข า (เป าหมายของสถานศึ กษา ความรู และเทคโนโลยี ทรั พยากรของสถานศึ กษา
วัฒนธรรมของสถานศึกษา สารสนเทศ) 2) กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม (การวางแผน
การดําเนินงาน การประเมินผล การรวมรับผลประโยชน) 3) ผลผลิต (การบรรลุเปาหมายของ
การบริ หารแบบมี ส วนร วม คุ ณภาพการศึ กษา ความพึ งพอใจ) 4) ข อมู ลป อนกลั บ
5) สภาพแวดลอม (สภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก) ถือไดวาเปนระบบที่มี
องคประกอบของระบบเปนไปตามหลักการของทฤษฎีระบบตามแนวคิดของ โวน เบอรทาแลน
ฟาย (Von Bertalanffy, 1968) ; สมิท (Smith, 1982) ; โชเดอเบก (Schoderbek, 1990) ;
เลอเนเบิรก และออนสเตน (Lunenberge and Ornestein, 1996)
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ภาพที่ 2 ระบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 โรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ควรนําระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานไปใชเปน แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็กโดยปรับใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
1.2 หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานระดับสูง ควรใชระบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่คนพบนี้ ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตอไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
2.1 การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนงานวิจัยที่ยืนยันความเที่ยงตรงของ
ทฤษฎี โดยยังไมไดนําไปทดลองใชในสถานศึกษา ดังนั้นจึงนําควรผลการวิจัยไปทดลองใช
ในสถานศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตอไป
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2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ที่สงผลตอความสําเร็จและปจจัยที่
เป น อุ ป สรรคในการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
THE MODEL OF ELECTRICAL ENERGY SAVING IN HOUSEHOLDS
AND COMMUNITIES IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND
วสันต ศรีสะอาด เกษมชาติ นเรศเสนีย สอาด และบรรเจิดฤทธิ์ บุญเรือง ศรีเหรัญ
Wasan Srisa-ard, Kasemchart Naresseni, Sa-ard Banchirdrit and Bunreang Srihearun
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหา
ของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 3) เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย การวิจัย นี้ใชการวิจัยแบบผสานวิธี
ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจั ยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
โดยการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ที่กําหนดขนาดโดยใชการคํานวณตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของขอมูล และใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ ผูวิจัย
จึงเก็บเพิ่มเปน 500 คน ที่สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จากประชากร 5 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดอ างทอง เก็ บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณคา 5 ระดั บ
วิเ คราะหข อ มูล โดยใชส ถิ ติพ รรณนา ได แก คา ร อยละ ค า เฉลี่ ย และค าส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 50 คน ที่เลือกแบบเจาะจง จากผูเชี่ยวชาญดานพลังงานกระทรวงพลังงาน
ในพื้นที่ 5 จังหวัดเดียวกันเพิ่มเติมดวยการระดมสมองและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบดวย การตีความและการแปรความและสรางขอสรุป
จากขอมูลที่ได

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

113

ผลการวิจัยพบวา
1. นโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
มีความสําคัญมากกวาอดีต เพราะสภาพการใชพลังงานไฟฟาทั้งในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายของตัวเมือง ที่อยูอาศัย ผูประกอบการ
รานคา สิ่งปลูกสราง สถานศึกษา หนวยงานราชการ และมีการใชอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้น
การบริหารการจัดการพลังงานไฟฟาของเขตชุมชนเมืองและเขตชนบทยังไมมีรูปแบบการ
บริหารการจัดการที่เปนรูปธรรมชัดเจน ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกับครัวเรือน
และชุ ม ชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และยั ง ขาดการมี ส ว นร ว ม การสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธ การใหความรู และขาดการรณรงคสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และรวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
2. แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชน ตองประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 7 ประการไดแก (1) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประชาชนตองมี
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาซึ่งจะนําไปสูการ
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน (2) การวางแผน
พลังงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการสงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัด
พลั ง งานไฟฟ า สร า งความตระหนั ก และให มี กิ จ กรรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า ที่ มี
ประสิทธิผล (3) การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม (4) การ
ติด ตามประเมิ น ผล ตอ งกระทํา อย างตอ เนื่ อ ง เพื่ อใหเ กิด การจั ดการพลั งงานไฟฟา ใน
ครัวเรือนและชุมชนอยางยั่งยืน (5) ความสามารถในการขยายผลไปสูครัวเรือนและชุมชน
อื่นๆ (6) พฤติกรรมของผูใชพลังงานไฟฟา ตองปรับใหเปนไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด (7) ตองมีการสรางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนขึ้นมาบริหารจัดการดานพลังงานไฟฟาดวย
3. ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนจะตองประกอบดวย
การมีสวนรวมจาก 3 ภาคสวนไดแก (1) หนวยงานภาครัฐ ตองมีบทบาทที่สําคัญในการ
กํ า หนดนโยบาย มาตรการด า นพลั ง งานไฟฟ า การจั ด การพลั ง งานไฟฟ า ทดแทน
การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟ าทดแทนการ
ติดตามประเมินผล การทบทวนนโยบายมาตรการดานพลังงานไฟฟา และการวางแผน
พลังงานไฟฟาในชุมชน (2) ภาคชุมชนตองมีบทบาทที่สําคัญในการสํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการ การกําหนดแนวทางหรือมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน การจัดหาพลังงานทดแทน การส งเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงานทดแทน การติดตามประเมินผล การทบทวนแนวทางหรือมาตรการ
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การประหยัดพลังงานไฟฟา (3) ภาคครัวเรือนตองมีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้อ และ
การใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และสามารถซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาขั้น
พื้นฐานไดดวยตนเองและสามารถติดตามประเมินผลการใชขั้นตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาในระดับชุมชน และครัวเรือน ที่มีประสิทธิภาพตองมี
กระบวนการ การมีสวนรวมของทั้ง 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
พลั ง งานเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนทั่วโลก เปนปจจัยที่ทําใหโลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปขางหนา แนวโนมการใช
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ลวนแตตองอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ทบวง
พลังงานโลกไดประมาณการไววาในชวงป 2001-2030 โลกตองลงทุนในกิจการพลังงานถึง
16 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยรอยละ 60 (640 ลานลานบาท) ของการลงทุนดังกลาวจะ
เปนการลงทุนในกิจการไฟฟา สําหรับประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และ
ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี ค วามต อ งการพลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมากถึ ง ร อ ยละ 32
โดยเฉพาะความตองการดานพลังงานไฟฟา (กระทรวงการคลัง, 2550) สวนประเทศไทย
แนวโนมความตองการการใชไฟฟามากขึ้น เปน ลําดับเชน กัน (สุกรานต โรจนไพรวงศ,
2548 ; วิสาขา ภูจินดา, 2550)
จากการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานของโลก จึงมีความจําเปน อยางยิ่งที่ตองฉุก
คิดถึงเรื่องการอนุรักษพลังงาน นับเปนแนวทางหนึ่งที่มีความจําเปนจะชวยแกไขปญหาดาน
พลังงานทัง้ ปจจุบันและในอนาคตไดดีที่สุด และเปนกิจกรรมที่ทุกคนในสังคมสามารถมีสวน
ชว ยกัน ไดงายที่สุด ประเทศไทยจึงประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 เปน เครื่องมือกําหนดมาตรการกํากับดูแลการสงเสริมใหมี การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดดําเนินการสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานใน
ระยะเวลามากกวา 10 ปที่ผานมา (จรวย บุญยุบล, 2535) และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
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8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อรองรับ
วิกฤตการณภาวะพลังงานอยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยไมทําลายความสมดุลยธรรมชาติ
(จิรพล สิน ธุนาวา, 2537) ปจจุบันในองคกรตางๆ ไดรับความสะดวกสบายจากการใช
พลังงานไฟฟาและองคกรที่มีแนวโนมการใชที่มากขึ้นตามลําดับคือ สถาบันการศึกษาและ
ใหความรูของประเทศเนื่องจากในอดีตและปจจุบันที่ผานมามีความแตกตางกันอยางมากใน
เรื่องระบบการศึกษา การแขงขันดานการศึกษาสูง ซึ่งปจจุบันเปนการศึกษาใหความรูที่เปน
แบบโลกาภิวัตน (Globalization) มีการติดตอที่ไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ ทําความสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเวลาที่ตองการ จึงทํา
ใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเปนอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
สําหรับการวิจัย เรื่องตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนใน
เขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ ผูวิจัยเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการใช
พลังงานไฟฟา จึงไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับครัวเรือนและชุมชนที่เปนสวนพื้นฐานของสังคม
และมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญยิ่ง โดยชุมชนที่ลงพื้นที่ในการวิจัยจะอยูในสวนความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น (องคการบริห ารสว นตําบล, เทศบาล, เทศบาลเมือง,
เทศบาลนคร) ที่ตองดูแลครัวเรือนและชุมชนรวมถึงโรงเรียนแตละแหงที่ใหการศึกษากับ
เด็ก บางพื้นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา 2 โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งปจจุบันมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเกี่ย วกั บการใชพ ลัง งานไฟฟ ามากมาย จึ งเปน ที่ มาของการศึ กษา
นโยบายภาครัฐ สภาพ ปญหา แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาของครัวเรือนและชุมชนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการจัด การพลั งงานไฟฟ าในครั ว เรือ นและชุ มชนในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
3. เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งคื อ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย แบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุ ม ที่ 1 กลุ ม ที่ ผู วิ จั ย จะเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปน ผูบริหารระดับสูง
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน ที่มีประสบการณตรงและเปนผูจัดทําและกํากับแผนและนโยบายทางดานพลังงาน
ของประเทศ จํานวน 10 คน
กลุมที่ 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และการสุมแบบหลายขั้นตอนเปนกลุม ผูบริหารระดับทองถิ่น ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในชุมชน ในจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยาง จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 8 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน
กลุมที่ 3 กลุมที่ผูวิจัยจะเก็บขอมูล จากแบบสอบถามในลักษณะของขอมูล ที่
ขอเสนอแนะ ทายแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 500 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 550 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ได แ ก แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ ประเด็ น สนทนากลุ ม โดยใช วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูล ดวยการสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แปลผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ ย
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
ไฟฟาในครัวเรือนพบมากที่สุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-22.00 น. สวนวันจันทรศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น.
1.2 ดานพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา สวนใหญยัง
ขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน
ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา และมีการ
เปดอุป กรณเมื่ อคราวจําเป น ไมเป ดทิ้งไว มีเพี ย งรอยละ 18.2 เทานั้น ที่ ทําเปน ประจํ า
( X =2.29, SD=.756)
1.3 ดานความรูในการใชพลังงานไฟฟา พบวา สวนใหญมากกวารอยละ
80 มีความรูในการใชพลังงานไฟฟา แตก็มีไมนอยที่ยังไมเขาใจในการใช ไดแก การเลือกใช
โทรทั ศ น การใช ห ลอดไฟ การรี ด ผ า และการใช ตู เ ย็ น ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ป ระจํ า ใน
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) โดยมีเจตคติที่อยูใน
ระดับต่ํา ไดแก การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไม
มีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ และไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา
2. การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย
2.1 สถานการณพลังงานของชุมชน
จากการสอบถามกลุมตัวอยางเรื่องของสถานการณพลังงานของชุมชน
ตั้งแตอดีต ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลักและไดจากหนวยงานของการไฟฟาภูมิภาค ที่ทํา
ให เ กิ ด แสงสว า งและทํ า ให อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า ง ๆ ทํ า งานเพื่ อ รองรั บ ความต อ งการใน
ชีวิตประจําวัน มีเพีย งสวนนอยที่มีการใชถานหิน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุกครัวเรือน
เพราะเป น พลัง งานที่ ใ ช ใ นการประกอบอาหาร ปรุ งอาหารประจํา วั น นอกจากนี้ ยั ง มี
พลังงานที่ไดจากน้ํามัน ซึ่งสว นใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
การเกษตร เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา เมื่อสอบถามถึงสถานการณการใชพลังงานของ
ครัวเรือน กลุมตัวอยางใหขอมูลวา มีแนวโนมการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะแตละบานมี
เครื่องใชไฟฟามากขึ้น และอุปกรณบางชนิดเปนอุปกรณไฟฟาที่จําเปนตองใชทุกวัน เชน
หลอดไฟ หมอหุงขาว สวนที่ใชเปนบางชวงเวลา ไดแก เตารีด เครื่องซักผา กาตมน้ํา และ
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ยัง ให ข อ มูล เพิ่ ม เติม อี ก ว า เมื่ อ ประชาชนมี โ ทรศั พ ท มื อ ถือ เพิ่ ม ขึ้ น มี ค อมพิ ว เตอร ห รื อ
อุปกรณตอพวงเพิ่มขึ้น ก็จะมีการชารตแบตเตอรี่บอยขึ้นนั่นหมายถึงการใชกระแสไฟฟา
จะตองเพิ่มขึ้นตามไปดวย
2.2 การใชพลังงานทางเลือก หรืออุปกรณประหยัดพลังงาน กลุมตัวอยาง
ใหขอมูลวาในปจจุบันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเมื่อมีอุปกรณที่มีเครื่องหมายรับรองการประหยัด
พลังงานหรือเบอรหา ไมวาจะเปนหลอดไฟที่หันมาใชแบบหลอดผอมมากขึ้น เตารีด หมอ
หุงขาว โทรทัศน เครื่องปรับอากาศก็ตองเปนแบบประหยัดไฟเบอรหาทุกอยาง โดยให
ความเห็นวาจะชวยประหยัดไฟฟาไดมากขึ้น เพราะมีโฆษณาเชนนั้น
ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธสวนใหญจะเปนบริษัทผูขายอุปกรณ
หรือเครื่องใชไฟฟาประเภทนั้นจะโฆษณาประชาสัมพันธเอง สวนหนวยงานภาครัฐมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธนอยมากที่จะแจงใหประชาชนหันมาใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
การที่มีบริษัทตาง ๆ ใหความสําคัญกับสิน คาที่ประหยัดพลังงานก็ตองการใหผูซื้อหรือ
ประชาชนเชื่อในคุณภาพของสินคาที่ผลิตวา มีคุณภาพดีและประหยัดพลังงาน
2.3 ความพอเพียงของพลังงานไฟฟาตอการใชพบวา ในปจจุบันไมวา
ประชาชนจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามอุปกรณเครื่องมือตางๆ ก็หนีการนําพลังงานไฟฟา
เขาไปเกี่ยวของไมพนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว บางครั้งบางพื้นที่ทําใหเกิด
กระแสไฟฟาตกบอยครั้งโดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมีบางคนแสดงความวิตก
กังวลวาหากเราใชพลังงานไฟฟากันอยางมากมาย ตามความสะดวกสบายของอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอยูอยางในปจ จุบัน ในอนาคตจะมีพลังงานไฟฟาเพีย งพอตอการใชงาน
หรือไม และที่สําคัญจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
2.4 การจัดการพลังงานของชุมชน ที่ประกอบดวยการจัดทําแผนพลังงาน
ชุ ม ชน การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารการจั ด
การพลังงานภายในชุมชน พบวาชุมชนยังไมมีการดําเนินการแตอยางใด ทั้งการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจั ด การจั ด ทํ า แผนพลั ง งานของชุ ม ชน การจั ด ทํ า รายรั บ รายจ า ย
โดยเฉพาะในระดับครอบครัวซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหระดับครัวเรือนมาทําการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย รวมทั้งการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชงานไดดีที่ชํารุด
หรืออุปกรณที่มีจํานวนมากเกินไปเปนตน
ในดานการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมการรณรงคการใช
พลังงานไฟฟาอยางประหยัด พบวาชุมชนมีการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟารวมทั้งการ
ประหยัดพลังงานอื่นๆ รวมดวย เชน การประหยัดน้ํา การประหยัดน้ํามัน ในสวนของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาชุมชนมีสวนในการรณรงคการปดเครื่องใชไฟฟาที่ไดใชแลว การใช
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เครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว การใช
เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับขนาดของหอง การใชแรงงานคนแทนเครื่องใชไฟฟา เชน
เครื่องซักผาก็ใชการซักดวยมือแทน
สวนการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการชุมชนดานการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ยังพบไดนอยมากที่จะเกิดจากการกําหนดเปนมาตรการหรือนโยบายในระดับชุมชน
แต ที่ ดํ า เนิ น การอยู ส ว นมากเป น การดํ า เนิ น งานตามนโยบายของภาครั ฐ ที่ ร ณรงค ใ ห
ประชาชนดําเนินการ ทั้งนี้รวมถึงหนวยงานตางๆ ของรัฐที่ดําเนินการเพื่อลดคาใชจายของ
หนวยงาน เชน การปด เปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา หรือการปด เปด หลอดไฟฟาเปน
จุดๆ หรือปดในสวนที่ไมไดใชงาน
ในดา นปญ หาการใชพลั งงานไฟฟาของชุ มชน พบวาป จ จุบั น ยัง ไมพ บ
ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา ยังมีใชไดอยางเพียงพอโดยมีแหลงพลังงานจากการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพียงแหลงเดียว ยังไมมีชุมชนใดที่ผลิตพลังงานขึ้นมา
ใชเอง หรือหาพลังงานอื่นๆ มาทดแทนได
ในส ว นของการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ (การไฟฟ า ส ว น
ภูมิภาค) และองคการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในพื้นที่ยังมีกิจกรรมเขามาดําเนินงานใน
พื้นที่นอยมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการประหยัดพลังงานของครัวเรือนและ
ชุมชน จะมีเพียงกิจกรรมการแกไขปญหาการขัดของของการจายไฟฟา มิเตอรไฟฟา หรือ
การมีปญหาไฟฟาดับเทานั้น ซึ่งเมื่อเกิดปญหาโดยเฉพาะปญหาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
เชน ไฟฟาทาง เครื่องปมน้ํา สวนใหญแจงหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./
เทศบาล) สวนการแจงใหหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาดําเนินการจะเปนการเกิด
ปญหากับระบบการจายไฟฟา หรือหมอมิเตอรไฟฟา ปญหาไฟฟาขัดของ ไฟดับ เปนตน
หรือหากมีปญหาของเครื่องใชอุปกรณไฟฟาไมมากนักจะดําเนินการแกไขเองหรือจางชาง
ไฟฟามาแกไข
2.5 การจัดการพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ในปจจุบันการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในชุมชนในระดับภาคครัวเรือน ยังมีการจัดการเฉพาะในครัวเรือนเทานั้น สําหรับภาค
ชุมชนมีการจัดการที่สอดคลองกับวิถีชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาแบบชั่วคราวและอัตราคากระแสไฟฟาแตกตางจากแบบที่พักอาศัย หรือการ
แจกจายกระแสไฟฟาในแตละอาชีพอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดอาชีพ และผลผลิตออกสูระบบ
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
2.6 การมี สว นร ว มของประชาชนในการจัด การพลั ง งานไฟฟา ภายใน
ชุมชน พบวา ประชาชนสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมกับหนวยงานในระดับชุมชน (อปท.)
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อยูมาก เนื่องจากในสวนของชุมชนยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานไฟฟาในชุมชน
หรือการจัดทําแผนพลังงานชุมชน ทําใหการเปดโอกาสที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชนมีนอยเกินไป ทั้งการหาสาเหตุของปญหา การรวม
วางแผน การปฏิ บัติ ต ามแผน และการติด ตามประเมิน ผล ซึ่ งเป น ขั้ น ตอนหลั ก ๆ ของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสวนใหญของการมีสวนรวมคือการแสดงความคิดเห็น
แบบไมเปนทางการเทานั้น
2.7 แนวทางการเพิ่มระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงาน
ไฟฟา กลุมตัวอยางใหขอมูลวาการมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน อาจทําไดหลาย
รูปแบบ ไดแก
1) การลดการใชพลังงานหรือการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย
2) องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยาง
จริงจัง ควรมีคณะกรรมการระดับชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรู
ประชาชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
3) ลดการใชพลังงานไฟฟาในภาครัฐโดยเฉพาะการเปดกระแสไฟฟา
สาธารณะในชวงที่จําเปนและปดหลังเที่ยงคืน และใหพิจารณาเฉพาะในจุดที่จําเปนเทานั้น
เชน ทางแยกทางรวม จุดที่มีบานเรือนหรือชุมชน
2.8 ความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงานไฟฟา
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มีการใหขอมูลวาการมีสวนรวมถือเปนเรื่องสําคัญมากตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพราะการใชพลังงานไฟฟาจะเริ่มจากภาคครัวเรือนกอน
เสมอ และมีมากกวาในภาคชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการมีสวนรวม
ทีม่ าจากภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือนจะทําใหการประหยัดพลังงานไฟฟามีความสําเร็จ
สูง ทั้งนี้จากการมีสว นรวมจะตองเปน ไปดวยระบบของชุมชนอยางแทจริงคือ การเปด
โอกาสที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 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) ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาเปนประจํา
3. ตัวแบบการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ภาครัฐ
1. การกําหนดนโยบาย/
มาตรการดานพลังงาน
ไฟฟา
2. การจัดหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงาน
ทดแทน
4. การติดตามประเมินผล
5. ทบทวนนโยบาย/
มาตรการด้านพลังงาน

พลังงาน
จังหวัด
กฟฝ.

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

อปท.

ผูนําชุมชน

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. การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ

ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาพที่ 1 ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทย
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิส าหกิจ ครึ่งหนึ่งมี
รายไดอยูระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง
1000-2000 บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอ ยกวา
6 ชนิด 2 ใน 3 ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญมากตอปริมาณการใชกระแสไฟฟาใครัวเรือน เพราะ
เปนบุคคลที่มีกําลังซื้อไดมาก อาจจะตองใหความสนใจในคนกลุมนี้ สวนการศึกษาของวีระ
ธี ร ะวงศ ส กุ ล (2540) พบว า ระดั บ การศึ ก ษาสู ง จะมี พื้ น ฐานความสนใจเกี่ ย วกั บ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ ามากกวาประชากรที่มีการศึกษาต่ํา และรายไมไดเปนตัวบงชี้ถึง
ความรูและการประหยัดพลังงานไฟฟา ในขณะที่บริเวณบานเรือนมีการปลูกตนไมไวรอบ
บานนั้นอาจเปนครอบครัวใหญ ซึ่งสะทอนขอมูลที่ไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวา
ครึ่ ง หนึ่ ง มองว า อนาคตว า ควรมี ก ารจั ด การด า นพลั ง งานไฟฟ า ในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
ในขณะที่มีปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนพบมากที่สุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.0022.00 น. ส ว นวั น จั น ทร -ศุ ก ร พบในช ว ง 18.30-21.30 น. ซึ่ ง เป น เวลาพั ก ผ อ น ซึ่ ง
สอดคลอ งกับ ขอมู ล ข างต น วา เปน กลุ มของข า ราชการและพนั กงานรั ฐ วิส าหะกิจ หรื อ
คนทํางานในระบบรับเงินเดือนที่จะตองหยุดในวันเสารและอาทิตย
2. ในดานพฤติกรรม ความรู และเจตคติในการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา
สว นใหญ ยังขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ ติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปน มาตรฐานในการ
ประหยั ดพลั งงาน ไม ถ อดปลั๊ก อุ ปกรณ ไ ฟฟ า ทุก ครั้ง ที่เ ลิ กใช งาน การทํ าความสะอาด
อุปกรณไฟฟา ในขณะที่สวนใหญมีความรู ซึ่งมากกวารอยละ 80 มีความรูในการใชพลังงาน
ไฟฟ า แต ในด านเจตคติกลั บพบว ามี เจตคติ ที่อ ยูในระดับ ต่ํา โดยเฉพาะ การประหยั ด
พลังงานไฟฟายังคิดวาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไมมีความจําเปนเรงดวน
ที่ตองดําเนินการ ในระดับครัวเรือนและไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของศิริชัย ศรี เหนี่ย ง (2542) ที่กลาววา ปจ จัย ที่มีสว นกระตุน ใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาคือความรู เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา ความเชื่อในเรื่อง
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า ใน
ครัวเรือน
3. ดานการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน พบวา
ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก มีเพียงสวนนอยที่มีการใชถาน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุก
ครัวเรือนเพราะเปนพลังงานที่ใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยัง
มีพลังงานที่ไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
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การเกษตร ขอสังเกตคือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น เพราะ
แตละบานมีเครื่องใชไฟฟามากขึ้น และจําเปนตองใชทุกวัน ที่สําคัญขาดการใชพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งพิพัฒน นัน ทนาธรณ และคนอื่น ๆ (2550) ไดแนะนําวา ชุมชนจะตองมี
รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับชุมชน การจัดหารวมถึงการจัดแบง
พื้นที่ (Zoning) เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
และการจัดการพลังงานชุมชนดวยพลังงานหมุนเวียน และการใหความรูความเขาใจกับคน
ในชุมชน เพื่อใหการจัดการพลังงานชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีความยั่งยืน และไมมี
หนวยงานทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรม นโยบาย การจัดทําแผน
พลังงานชุมชน รวมทั้งการรณรงคการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของอภิชาต สุทธิหาระ (2550) ที่กลาววา การกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากกระแสของแรงกดดันทั้งจากภายนอกและภายในประเทศก็
คือ สภาวะของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในตลาดโลก และจากปจจัยภายในจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ทําใหกลุมตัวอยางเสนอมาตรการการจัดการพลังงานใน
ชุมชน ที่สําคัญไดแก การใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย องคการปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิสาขา
ภูจินดา (2552) ที่ไดเสนอใหใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งในการจัดการพลังงานใน
ระดับชุมชน โดยภาครัฐเองตองมีการสนับสนุนนโยบายและแผนการจัดการพลังงานชุมชน
รวมทั้งการสนับสนุน การผลิตพลังงานใชเองในระดับชุมชน ควรมีคณะกรรมการระดับ
ชุม ชน มีก ารสํ ารวจอุ ปกรณ เ ครื่ องใชไ ฟฟ า การใหค วามรูป ระชาชน การสื่อ สาร การ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการเปดกระแสไฟฟาสาธารณะในชวงที่จําเปนและปดหลัง
เที่ยงคืน และที่สําคัญจะตองเริ่มจากภาคครัวเรือนกอนเสมอ ซึ่งกระทรวงพลังงาน (2551)
ไดเสนอวา การจั ดการพลังงานตอ งสอดคลองกับวิถี ชุมชน การเลือกใชเทคโนโลยีตอ ง
สอดคลองกับศักยภาพของคนในชุมชนเมื่อมีการชํารุดของอุปกรณ ชุมชนไมสามารถแกไข
ปรั บ ปรุ ง ได การจั ด การพลั ง งานยั ง ขาดการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ วิ ถี วั ฒ นธรรม
ภูมิปญญาของชุมชน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ภาครัฐและภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางระบบการดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวใหเหมาะสม และตอเนื่อง
2. ดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนในการดําเนินการ
ตามมาตรการที่ชุมชนหรือทองถิ่นกําหนด
3. การวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองเกิดจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชน
4. การปฏิบัติการการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลรวมกันอยางจริงจัง
5. การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
และเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองกํากับดูแล มีมาตรการ สงเสริมให
ความรู การอบรมจากสถาบันที่มีความรูเรื่องพลังงานไฟฟาจากภายนอก ใหครอบคลุมทุก
ภาคสวน ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษาในพื้นทีเ่ ขตรับผิดชอบ
7. ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
เปนประจํา ถือเปนภารกิจของครัวเรือนที่จะตองใหความใสใจ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยในการใชพลังงานแสงอาทิตยผานแผงโซลารเซลลมาใชในการให
แสงสวางในครัวเรือน
2. การศึกษาวิจัยในประเด็นการใชพลังงานจากชีวมวลที่เกิดจากการขับถายของ
สมาชิกในครัวเรือน โดยการนําพลังงานมาใชในการหุงตมแทนการใชพลังงานไฟฟา
3. การศึกษาทดลองจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อเปนการสํารวจสภาพ
ปญหาการใชพลังงานของครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อลดใชพลังงานของชุมชน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ร อ ยละ 65 ของคะแนนเต็ ม
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรี ย นวิ ท ยาศาสตร โดยใช วิ ธีก ารจั ด การเรีย นรูแ บบ สื บ เสาะหาความรูเ ป น ฐาน เรื่ อ ง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องมือที่ใชใน
การทดลองปฏิบัติคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 10 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูลใชการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑ
และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย
ใช t-test
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ผลการวิจั ย พบวา นักเรีย นมีมโนทัศ นทางวิทยาศาสตร ห ลัง เรีย นเฉลี่ย ร อยละ
73.33 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม และทักษะการ
วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
จากรายงานการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นกลุ ม สาระวิ ท ยาศาสตรข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 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) และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดใหม
พรหมสุวรรณ พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พบวา
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดไตรตรองอยูในระดับ พอใช (โรงเรีย นวัดใหมพรหมสุว รรณ, 2553) จากขอมู ล
ขางตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในเกณฑที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่ โ รงเรี ย นและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า หนดไว และเมื่ อ ดู จ ากช ว งคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2554 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาสาระที่ 3 เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา
กวาเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากมโนทัศน เปนองคประกอบหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนามโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงกวาหรือเทากับเกณฑทาง
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไวโดยเริ่มพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งนักเรียนจะตองมีการสรางองคความรูดวยตนเองโดยผา น
กระบวนการคิดและเชื่อมโยงเนื้อหาแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับ
ตนเอง และนักเรียนสามารถนําเอาองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณไตรตรองปญหาจนสามารถแกปญหานั้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวา
หนาที่ของครูที่จะพัฒนาทักษะการคิดควบคูไปกับความรูดานเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานเขาใจในเรื่องที่เรีย นและเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
แกปญ หาด ว ยตั ว นักเรีย นเองและนักเรี ย นสามารถนํา ความรูไ ปใช ในชีวิ ตประจํา วัน ได
(สุวิทย มูลคํา, 2547) การเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) เปน
การจัดการเรียนรูตามแนวการสรางสรรคความรู โดยใหผูเรียนคนหาความรูไดดวยตนเอง
หรือสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (พิมพันธ เดชะ
คุปต, 2544) ผูส อนจะกระตุน ใหผูเ รีย นเกิ ดคําถาม เกิ ดการคิด และลงมื อสืบแสวงหา
ความรู เพื่อนํามาหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกใน
การเรี ย นรู ด า นต า ง ๆ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นแบบสรา งความรู (Constructivism) ที่ ช ว ย
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ ในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บ ค น การอภิ ป ราย การอธิ บ าย การรวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห
การเปรียบเทียบ เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547) และ
สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา คือการทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะชวยให
บุคคลมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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เปน เครื่องมือในการเรีย นรูไดดว ยตนเอง ซึ่งการพัฒ นานักเรีย นใหรู จักคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตองพัฒนากระบวนการเรียน การสอนโดย
มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณี และ
คนอื่น ๆ, 2544) ในการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดนั้น การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เปนความคิดประเภทหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาในตนเองอยางมาก สมควรที่
จะพัฒนาใหเกิดขึ้นกับทุกคน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) การคิดอยางมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธกับการแกปญหา (Problem Solving) และการแกปญหาสวนใหญตองใชการ
คิดอยา งมี วิจ ารณญาณ ซึ่ งเปน การคิ ดที่ มีเ หตุผ ลโดยผา นการพิจ ารณาไตรต รองอยา ง
รอบคอบ มีห ลักเกณฑ มีห ลักฐานเชื่อถือได เพื่อนํา ไปสูการสรุปและตัดสิน ใจวาสิ่งใด
ถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก สิ่ งใดควรทํา จะชวยใหผูเรียนสามารถคนควาหา
ความรู และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ครูควรปลูกฝงให
นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใชในการ
แกปญหาตอไป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูของ ทัศนวรรณ ประจัน ตะเสน (2551) กมลวรรณ สิงหามาตร (2552)
พวงเพชร เกตุวีระพงศ (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553) พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีการคิด
วิจารณญาณผานเกณฑที่ตั้งไว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว และจันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2551) อาทิตยา จิตรเอื้อเฟอ (2551)
พบวากอนเรียน นักเรียนมีมโนทัศนในเรื่องที่เรียนถูกตองบางสวน แนวคิดคลาดเคลื่อน
บางสว นและแสดงมโนทัศนทางเลือก หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเสาะหาความรูแลวนักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนในเรื่องที่เรีย น
ถูกตองเพิ่มขึ้น จากความสําคัญของมโนทัศนทางวิทยาศาสตรการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวขางตน และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุว รรณ ทําใหผูวิจัย มีความสนใจที่จ ะศึกษาผลของการใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานที่มีตอ มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย
ใชวิธี การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีคะแนนที่ไดจากการวัด มโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑเปาหมายรอยละ 65 ของคะแนนเต็มและทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับ
เกณฑรอยละ 65ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
พัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตร และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน นักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนขยายโอกาสในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จํานวน 30 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 600 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อ. กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เขตคุณภาพการศึกษา 5 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่ไดจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ ขั้นที่ 1 สุมเขตคุณภาพการศึกษามา 1 เขต
คุณภาพ ขั้นที่ 2 สุมโรงเรียนที่เปนโรงเรียนขยายโอกาสในเขตคุณภาพนั้นมา 1 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่สุมไดในขั้นที่ 2 มา 1 หองเปนกลุมตัวอยางไดนักเรียน
จํานวน 30 คน
2. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัย เชิงทดลองเบื้องตน (PreExperimental Design) มีรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
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2.1 การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยวัดจากคะแนนการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานเทียบกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม ใชรูปแบบที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลองอยางเดียว (One Group
Posttest Design)
2.2 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ใชรูปแบบกลุมที่มีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการ
ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคาความเชื่อมั่น คาความยากงาย และคา อํานาจจําแนก อยูใน
ระดับมาตรฐาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐานจํานวน 10 แผน ใชเวลาสอนทั้งหมด 21 ชั่วโมง
4.3 กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูเปนฐาน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐานทั้ง 10 แผน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบทดสอบวัด
มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทดสอบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.5 ตรวจให ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
เพื่อพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
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5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชในการทดสอบหลังเรียนครั้งเดียว กับเกณฑ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําไปคํานวณจากสูตร t-test One Sample นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for
Dependent Samplesวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรีย นเฉลี่ย รอยละ 73.33 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
2. ทักษะการคิดอยางมีวิจ ารณญาณของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 1 ที่เรีย น
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 2 ขอดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อเปรีย บเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรีย น
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่องสาร และสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในการคนหาความรู โดยผูเรียนมีบทบาทเปนผูปฏิบัติ วางแผนและ
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ออกแบบวิ ธี ในการแสวงหาความรู เพื่ อ แกป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ได ดว ยตนเอง โดยเริ่ ม จาก
ขั้น สรางความสนใจ ผูส อนจะกระตุนยั่ว ยุใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น โดยการใช
คํ า ถาม การสาธิ ต การสร า งสถานการณ ในการสร า งความสนใจเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดในการกําหนดประเด็นปญหาในครั้งนั้นเพื่อเชื่อมโยงไปสูขั้นสํารวจ และ
คน หาโดยผูเรีย นชว ยกัน ระดมสมองภายในกลุมถึงประเด็น ปญหาและรว มกัน วางแผน
ออกแบบปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสู
ขั้น การอธิบายและลงขอสรุป โดยการนําขอมูล ที่ไดมาวิเคราะห นําเสนอ และรว มกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดซึ่งกันและกัน แลวรวมกันหาขอสรุปที่ไดจากการทดลอง
กิจ กรรมในครั้ งนั้ น ในขั้ น ขยายความรู ผูเ รี ย นสามารถนํา ความรู ที่ไ ด มาประยุ ก ตใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันไดและในขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูเรียนจะนําองคความรูที่ผูเรียนไดรับมา
สรางเปนองคความรูใหมดวยตนเอง เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด
ซึ่ ง เป น ไปตาม แนวคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม โดยเน น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ที่ผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning are Active) เปน
กระบวนการ ที่ผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของ
ผูเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดที่หลากหลายเปนสิ่งที่มีคาและจําเปน
(Multiple Perspective are Valued & Necessary) ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของ
ตนเอง แนวคิดนี้จําเปนตองประกอบดวยแนวคิดที่หลากหลายและ กวางขวาง อาจมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ โดยที่ผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพื่อน นักเขียน และหนังสือ เปน
ตน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมสงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและ สังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม ซึ่งพบวา ผูเรียนเมื่อนักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2552)
อาทิตยา จิตรเอื้อเฟอ (2551) เสฐียรพงษ ศิวินา (2552) สําอาง สีหาพงษ (2552) และ
ตรีคูณ โพธิ์หลา (2553) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐานแลวผูเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรีย บเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เรื่องสารและสมบัติของสารกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการวิจัยจะเห็นวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจะแทรกอยูในขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมทั้ง 5ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน หรือเรื่องที่
นาสนใจ โดยสรางสถานการณปญหา การตั้งคําถาม การสาธิต หรือเปนการเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่เพิ่งเรียนผานมา เปนการกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการระบุ
ประเด็ น ป ญ หา ซึ่ ง เป น กระบวนการสํ า คั ญ ที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ของทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนตระหนักวาปญหาหรือความขัดแยงที่
เกิดขึ้นคืออะไร เปนการกระตุนใหนักเรียนเริ่มตนคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปน การทําความเขาใจประเด็น
ปญหาที่กําหนด วางแผนแนวทางในการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดแนวทางที่
เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง
ศึกษาจากใบความรู หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ นักเรี ยนไดฝก
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การบันทึกผลการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมทดลองและ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2
ดาน ไดแก ดานการตั้งสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 2
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นําเสนอเปนตารางแผนผัง
มโนมติ การบรรยายสรุป ซึ่งเมื่อนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอสรุปของกลุมเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนในหองเรียนรวมกันพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล
และความแตกตางของขอมูลในแตละกลุม หลังจากนั้นใหนักเรีย นศึกษาใบความรูและ
รวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปของการศึกษาเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ในขั้นนี้นักเรียนจะ
ไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3 ดาน ไดแก การพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ดานการระบุลักษณะของขอมูล และดานการลงขอสรุป
ขั้น ที่ 4 ขั้น ขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่ไดจ ากการสรุป
บทเรียนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใช
อธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ในการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรูในครั้ งนี้ผูวิจัย ได กระตุน ใหนัก เรีย นเกิดกระบวนการคิ ดโดยการตั้ ง
คํ า ถาม ซึ่ ง ในขั้ น นี้ นั ก เรี ย นจะได รั บ การฝ ก ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณทั้ ง
6 ดาน ดังที่ไดกลาวมาในขัน้ ที่ 1-3
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ขั้นที่ 5 ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluation) เป น การประเมิ น การเรี ย นรู ด ว ย
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการ
ใหโอกาสที่หลากหลายแกผูเรียนในการแสดงออกถึงความรูที่มีอยู การประเมินสามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมจําเปนตองอยูตอนทายของบทเรียน ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการประเมินผล
จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐาน ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู เปนการฝกทักษะการคิดใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชคําถามใน
การกระตุนซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ที่กลาววา ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิด
คําถาม เกิดการคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพื่ อนํามาประมวลหาคําตอบหรื อ
ขอสรุปดวยตนเองและยังทําใหผูเรียนไดพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริงที่มีอยูแลว เพื่อ
กําหนดสมมติฐานที่เปนไปได และทําการตรวจสอบ วิเคราะห แปลผล สรุปผลพิจารณา
ความสอดคลอง ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตองขององค
ความรูและกระบวนการที่ไดโดยวิเคราะหแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน และกัน สอดคลองกับ
สุวิทย มูลคํา (2547) ที่กลาววา การคิดที่มีเหตุผล โดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มี ห ลั ก เกณฑ มี ห ลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสรุ ป และตั ด สิ น ใจที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพว า สิ่ ง ใดถู ก ต อ ง สอดคล อ งกั บ ประพั น ธ ศิ ริ สุ เ สารั จ (2553) ที่ ก ล า วว า
กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหาคลุมเครือ มีความ
ขัดแยง เพื่อตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ สิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา โดยใชความรู
ความคิ ด จากประสบการณ ข องตนจากข อ มู ล ที่ ร อบด า น ทั้ ง ข อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ ข อ มู ล
ทางดานสิ่งแวดลอมและขอมูล สว นตัว ของผูคิด ดังนั้ น อาจกลาวไดวา การจัดกิจ กรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สถิตไพบูลย (2550)
ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณพร สิงหามาตร (2552) พวงเพชร เกตุวีระ
พงศ (2552) จีรนันท วงศกอม (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐานจะประสบผลสําเร็จและผูเรียนมีความรูคงทนไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไดแก
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ผูเ รี ย น ครู ผู ส อน บรรยากาศในชั้น เรี ย น ระยะเวลา การฝ ก ซ้ํา ๆ และแหลง เรีย นรู ที่
เหมาะสมที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเพื่อตอบขอสงสัยไดหลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐาน เปนการฝกทักษะการคิด การแสวงหาความรู จึงควรนําไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา โดยครูผูสอนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ประเด็นปญหาใหเหมาะสม
กับเนื้อหา เวลา ผูเรียนรวมทั้งความยากงายของประเด็นปญหาที่จะนํามาสอน
3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่มุงเนนการปลูกฝง
ใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู เ ป น ฐานไปทํ า การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นามโนทั ศ น แ ละทั ก ษะในการคิ ด อย า งอื่ น
นอกเหนือจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน คิดแกปญหา คิดสรางสรรค คิดสังเคราะห
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้น
2. ควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา เพื่อเปนการ
ฝกทักษะการคิดจากการใชคําถามเปนตัวกระตุนใหกับผูเรียน โดยผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดลอมของ
ผูเรียนในแตละระดับชั้นและทองถิ่น
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES ON SOUND AND HEARING
FOR LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROCESS SKILLS DEVELOPMENT
OF PRATHOMSUKSA FIVE STUDENTS
สิรลิ ักษณ มหิทธยาภรณ ศักดิ์ สุวรรณฉาย และ สุธี พรรณหาญ
Sirilak Mahitthayaphon, Sak Suwonnachaiy and Suthi Phanhan
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ
65 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 ที่ไดมาจาการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
สุม ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 โรงเรียน เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และone sample t-test
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ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88
ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
จากผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2554 พบวา โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร
บุรี 3 ซึ่งประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดโคกอุดม โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก
โรงเรียนบานคลองอุดม โรงเรียนบานทด โรงเรียนบานโคกสั้น และโรงเรียนบานโคกลาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับ
คุณภาพต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.42 เมื่อพิจารณาแตละเรื่อง พบวา เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินมีคะแนนเฉลี่ย รอยละต่ําเปนอันดับสองคือ รอยละ 35.64 (สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2554) ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาในเรื่องนี้ จึงได
สรางแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหสาเหตุเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาทางการเรียน เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะห พบวา เปนเรื่องที่มีเนื้อหา
ซับซอน มีลักษณะเปนนามธรรมยากตอการเขาใจ รูปแบบการสอนไมนาสนใจ สงผลทําให
นักเรียนไมอยากเรียน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหมาศึกษาหาแนวทางการแกปญหาในเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งพบวา แนวทางในการแกปญหามีหลายแนวทาง เชน การสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป การสอนโดยใชชุดฝกการสอน การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แตแนวทางที่ผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
กับการแกปญหาเรื่องนี้มากที่สุดคือ การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เพราะมีแนวคิดที่
สําคัญในการสราง เชน คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของนักเรียนหลาย ๆ ดาน เปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึดครูเปนแหลงความรู
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มาเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ใชสื่อการสอนหลายอยางมาชวยการ
สอนใหเหมาะสม และใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียน การเรียนรู
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดย
ยึ ด หลั ก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู เช น นั ก เรี ย นได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
นักเรียนรูผลการกระทําการสรุปเปนกฎเกณฑ การฝกฝนใหนักเรียนรูบทบาทของตน ฝกให
คิด ฝกใหกลาแสดงออก ซึ่งเปนการพัฒนาดานอารมณ สังคมและสติปญญา ของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดดียิ่งขึ้น (นพพร ไทยเจริญ, 2549 อางถึงใน
ชัยยงค พรหมวงศ, 2535) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังนํากระบวนการสืบเสาะหาความรูมาใชในการ
จัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเองตามหลัก
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกลาวไววา เปนกระบวนการที่นักเรียนจะตอง
สืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของ
นั ก เรี ย นเองและเก็ บ เป น ข อ มู ล ไว ใ นสมองได อ ย า งยาวนาน สามารถนํ ามาใช ได เ มื่ อ มี
สถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงเปนเครื่องมือที่สามารถชวยให
ผูสอนและนักเรีย นบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่
งานวิจัย ของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒ นาชุดกิจ กรรม
การเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง หนวยของ
ชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับปาริชาติ คงศรี
(2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลวิจัยพบวา หลังการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และสอดคลองกับอุไรวรรณ ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ใหเปน ไปตามความตองการของหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และเป น การเตรี ย มความพร อ มในด า นความรู ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ
การไดยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ผาน
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู เรื่ อง เสี ยงกั บการได ยิ น สํ าหรั บนั กเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง เสี ย งกั บ การได ยิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของ คะแนนเต็ม
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัด
ปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
93 คน ซึ่งแตละโรงเรียน
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มีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียน 19 คน
ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม
ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 โรงเรียน
2. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Design)
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One Group
Posttest Design)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียง
กับการไดยิน จํานวน 5 ชุด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคาความ
เชื่อมั่น คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูในระดับมาตรฐาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ปฐมนิ เทศนั กเรี ยนกลุ มตั วอย าง ชี้ แจงขั้ นตอนการเรี ยนโดยใช ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 5 ชุด ใชเวลา
สอนทั้งหมด 19 ชั่วโมง
4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 5 ชุด ผูวิจัยทํา
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 ตรวจให ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติเพื่อพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยคํานวณจากสูตร E1/E2
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5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรม การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับ
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณจากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณ จากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88 ของ
คะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูไดผานการสรางอยางมีขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาเอกสาร ตํารา
ทฤษฎี งานวิจัย คูมือครู แบบเรียน เอกสารหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระ
การเรีย นรู คํ าอธิบายรายวิ ช า หนว ยการเรีย นรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรี ย นรูวิทยาศาสตร ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละชุดกิจกรรม
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การเรีย นรูจึงนํา มาสรางชุดกิจ กรรมการเรีย นรูประกอบการจัดการเรีย นการสอนตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคล ความตองการ ความถนัดของนักเรียน ใชวิธีการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใช
ในการเรียนการสอน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ใชสื่อการ
สอนหลากหลาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรูของ ชัยยงค พรหมวงศ (2535 อางถึงในนพพร ไทยเจริญ, 2549) นําชุดกิจกรรม
การเรีย นรู ไปใหอ าจารย ที่ปรึ กษาวิท ยานิพนธแ ละผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถูก ตอ ง
เหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปพัฒนาคุณภาพกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจนได
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว สามารถใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สอดคลองกับ พวงพิศ ศิริ พรหม (2551) ไดพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชวิธี การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการเขียนผังมโนมติ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.70/84.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับพลภัทร พองโนนสูง (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร โดยใช ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเสียง
กับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เฉลี่ยรอยละ 70.88 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา หลังจากที่เรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได 95% เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ก อ นที่ จ ะนํ า มาทดลองกั บ กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ต าม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เชน ทดลอง สืบคน เสาะหา
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สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ และเปดโอกาสใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู โดยมุงหวังใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรู ดวย
ตนเอง เป น การส ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย น
มีกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ผูวิจัยเตรียมนักเรียนทั้งชั้นใหมี
ความเขาใจรวมกันกอนการเรียน โดยการสรางขอตกลงในการเรียนรวมกัน มีจุดประสงค
การเรียนรูเดียวกัน แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6-7 คน รวมกันตั้งชื่อกลุม
กําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ ของสมาชิกลงในบัตรรายชื่อกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรม
การเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนจะถูกกระตุนให
เกิดความสงสัย เกิดคําถาม เกิดความอยากรูอยากเห็น โดยการทํากิจกรรมจากสื่อ วัส ดุ
อุ ป กรณ หรื อ สถานการณ ที่ กํ า หนดให ตามบั ต รกิ จ กรรมท า ทายความคิ ด เพื่ อ ให เ กิ ด
ประเด็นปญหาที่จะศึกษา ขั้นที่ 3 ขั้นสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของปญหาดวยตนเองจากการทํากิจกรรม รวมกันวางแผนการสํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวม
ขอมูล นําขอมู ลที่ ได ม าร ว มกั น อภิป ราย วิ เ คราะห แปลผล สรุ ป คํา ตอบ (องค ความรู )
ตามประเด็นปญหา และนําเสนอองคความรูในรูปแบบตาง ๆ นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามบัตรกิจกรรม เชน กิจกรรมทดลอง กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมสืบคนจาก
แหลงการเรียนรูทั้งใน และนอกหองเรียน เกม เพลง เปนตน สําหรับขั้นนี้ บทบาทจะอยูที่
นักเรียนตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนสิ้น สุดกิจกรรม ผูวิจัย จะเปนเพียงผูดูแล ชว ยเหลือ สราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนกระตือรือรนอยากคนหาคําตอบของปญหา ขั้นที่ 4
ขั้น ประเมิ น เป น การประเมิ น การเรี ย นรู ด ว ยกระบวนการตา ง ๆ ว านั ก เรีย นมี ความรู
อะไรบาง อยางไรและมากนอยเพีย งใด โดยนักเรีย น และผูวิจัยรวมกันประเมินทั้งดาน
ความรู กระบวนการ และพฤติกรรมการทํางานกลุม มีการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม โดยวิธีการตรวจผลงานตามบั ตรกิจกรรม ประเมินทักษะใน
การปฏิบัติการทดลอง สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การอภิปราย การตอบคําถาม เพื่อ
หาขอสรุ ปคําตอบของปญ หา ระยะที่ 2 สิ้ น สุดการทํากิจ กรรมทั้ง หมด นัก เรีย นทํ า
แบบทดสอบประจําชุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน เพื่อสนอง
ความต องการ ความสามารถ พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน เชน นําทฤษฎี การ
เรียนรูอยางมีจุดมุงหมายของโรเบิรต กาเย (Robert Gange) มาใชในการเริ่มบทเรียนใหม
โดยผูวิจัยแจงจุดประสงคในการเรียน ทบทวนความรูเดิมเพื่อเปนพื้นฐานการเริ่มเนื้อหาใหม
แนะแนวทางใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเองและสรุปเนื้อหา ใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติของ
ตน จากการบัตรเฉลย และจากการประเมินของผูวิจัยทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรมเสร็จใน
แตละกิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดนําแบบทดสอบประจํา
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ชุดใหนักเรียนทดสอบ และแจงผลการทดสอบทุกครั้ง นําทฤษฎีการเรียนรูโดยการกระทํา
ของจอหน ดิวอี้ (John Dewe) ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) โดยให
นักเรียนไดเรีย นรูจากการลงมือปฏิบัติกิจ กรรมตามบัตรกิจ กรรม จะทําใหนักเรีย นเกิด
ประสบการณตรง เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจนสามารถ
เปนองคความรูของนักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถ
นํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2550) สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปาริ ช าติ คงศรี (2553) ได วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลวิจัย
พบวา หลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 สอดคลองกับ อุไรวรรณ
ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู แบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา
นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.68 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แสดงวา หลังจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
สําหรับนักเรีย นชั้น ประถมศึ กษาปที่ 5 นักเรีย นมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถสืบเสาะหาความรูเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได 95% เนื่องจาก ผูวิจัยจัดกิจกรรมที่เนนให
นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละฝ ก ฝนความคิ ด อย า งเป น ระบบในการแสวงหาคํ า ตอบหรื อ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร นําความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละชุด
กิจกรรมการเรียนรู มาตรวจสอบและแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองอยางตอเนื่องทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ในทุกชุดกิจกรรม
การเรียนรูยังมีรูปแบบการฝก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนขั้นตอนและชัดเจน
เชน ขั้นสรางความสนใจ ตามบัตรกิจกรรม ทาทายความคิด นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต เพื่อใหเกิดประเด็นปญหาที่จะศึกษา
ขั้น สรางองคความรู เปน การใหนักเรีย นคนหาคําตอบของปญหาดวยตนเองจากการทํา
กิจกรรม นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และทักษะ
ขั้นผสมหรือบูรณาการ 1 ทักษะ ไดแก ทักษะการทดลอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนจะไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องและฝกทักษะซ้ํา ๆ ทุกชุด
กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเกิดความคลองแคลว ความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการ
ฝกตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ แอดเวิรดลี ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) (แสง
เดือน ทวีสิน, 2545) ที่กลาววา พฤติกรรมใด ๆ ไดทําซ้ํา ๆ ก็จะทําใหความสัมพันธระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ วิลาวัลย สิงเคา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การใชชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้น ฐานของนักเรียน
หลังจากใชชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 65.00
สอดคลองกับ แสงศรี ศิลาออน (2553) ไดวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุด
กิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ป ระกอบชุ ด กิ จ กรรม การทดลอง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 82.70/79.59 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับ วิโรจน แสนคําภา (2550) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. พบวา
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ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.53/84.78 ตามเกณฑ
ที่กําหนดไว 80/80 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช หลังจากเรียนจบชุดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 5 ชุด
ควรให นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมต อ ยอดความคิ ด นอกเวลาเรี ย น เช น การทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตร
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีก ารศึ กษาเพื่ อเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการนําสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนรู
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
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THE RELATIVE OF GOOD GOVERNANCE AND THAI FINANCIAL
INSTITUTION MANAGEMENT
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Wattanakull
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิน

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษา 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของ
ธนาคารแห ง ประเทศไทย กระทรวงการคลั ง และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
2) สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทย 3) ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางจาก
ผูจัดการสาขาโดยการสุมคํานึงถึงความนาจะเปน จํานวน 395 คนรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผูที่มีความรอบ
รูเรื่องสถาบันการเงิน จํานวน 5 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณซึ่งใชแบบสัมภาษณมี
โครงสร า ง และแบบเป ด สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดขอคนพบดังนี้
1. ธนาคารแหงประเทศไทย เปนองคการที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินไทย
โดยตรง และมีบทบาทสําคัญที่สุด โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ.2551 ออกประกาศ ต า ง ๆ ให ส ถาบั น การเงิ น ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ส ถาบั น การเงิ น
มีธรรมาภิบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายเนนในเรื่องการแกไข และปองกันปญหา
ความไมมั่น คงของสถาบันการเงิน ไดออกพระราชกําหนดบริษัทบริหารสิ นทรัพย พ.ศ.
2541 และไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 เพื่อรับโอน และ
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ดํ า เนิ น การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิ น และได เ สนอให อ อก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใชอํานาจ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 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
ระดั บ ค อ นข า งต่ํ า การบริ ห ารสภาพคล อ ง พบว า หลั ก การมี ส ว นร ว มมี ร ะดั บ ธรรมา
ภิบาลอยูในระดับต่ํา การบริหารชื่อเสียงพบวาหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ําที่สุด
4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยเชิงบวกมีคาเทากับ .757 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α)
เทากับ .05 หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลจะทําใหกําไรของสถาบันการเงินไทย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 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
ในปจจุบันสถาบันการเงิน มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในการ
เกื้อหนุน ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร การกอสราง
สาธารณูปโภค การคาสง การคาปลีก การสงออก การนําเขา การบริการ และการอุปโภค
บริโภค เนื่องจากสถาบันการเงินเปนตัวกลางในการระดมเงินทุน เงินฝาก จากประชาชน
และนําไปปลอยสินเชื่อใหแกผูตองการสินเชื่อทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งอยูในทุก
ภาคเศรษฐกิจของประเทศกลาวอีกนัยหนึ่งการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเปนการรับ
ฝากเงิ น จากประชาชนและจ า ยดอกเบี้ ย เป น ค า ตอบแทน แล ว นํ า เงิ น นั้ น ไปแสวงหา
ประโยชนซึ่งสวนใหญนําไปใหกู หรือเงินใหสินเชื่อสถาบันการเงินมีรายไดจากสวนตาง
ดอกเบี้ ย รั บ ของเงิ น ที่ ใ ห สิ น เชื่ อ กั บ ดอกเบี้ ย จ า ยของเงิ น ที่ รั บ ฝาก และรายได จ าก
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในขณะที่เงินของผูลงทุนในสถาบันการเงินเอง (สวนของเจาของ) หรือ
ทุนจดทะเบียนที่นําไปลงทุนตั้งสถาบันการเงินขึ้นมามีเปนสวนนอยนิด เมื่อเทียบกับเงิน
ของประชาชนที่ส ถาบัน การเงิน รับฝากและเงินที่ส ถาบัน การเงิน ใหสิน เชื่อออกไป เชน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สถาบันการเงินไทยมีเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้นจํานวน 7,544,323.83
ลานบาท มีเงินฝากทั้งสิ้นจํานวน 7,247,468.67 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของเจาของเพียง
1,057,410.64 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศ, 2555) เมื่อการดําเนินธุรกิจสถาบัน
การเงินเปนลักษณะเชนนี้ สถาบันการเงินจะดํารงอยูไดจึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดี
สรางความเชื่ อมั่น ตอประชาชนเปน สําคัญ ซึ่งนอกจากจะใชหลักการบริ หารพื้นฐานคื อ
พื้นฐานคือ 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) ทั้งนี้การบริหารจัดการดังกลาวตองอยู
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล จึงจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนไดซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจในสถาบันการเงิน ประชาชนก็จะพากันไปถอนเงินฝากทําใหสถาบันการเงิน
ขาดสภาพคลอง และไมสามารถชําระหนี้ได เกิดวิกฤตดําเนินกิจการตอไปไมได และปญหา
อาจจะลุกลามบานปลายตอไปยังสถาบันการเงินอื่น ๆ เกิดวิกฤตดวย การศึกษาธรรมาภิ
บาลของสถาบั น การเงิ น กั บ การบริ ห ารจั ด การสถาบั น การเงิ น ไทย ผู วิ จั ย มี แ รงจู ง ใจ
เนื่องมาจากไดปฏิบัติงานอยูกับสถาบันการเงินมามากกวา 30 ปไดศึกษาและสังเกตในอดีต
ที่ผานมาเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินอยางรุนแรงมาแลวหลายครั้ง หลายสถาบันการเงิน
บางครั้งเกิดวิกฤตเฉพาะสถาบัน การเงิน บางครั้งเมื่อเกิดวิกฤตกับสถาบัน การเงิน หนึ่ง
เหตุการณไดลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นเกิดวิกฤตดวย ซึ่งยังไมมีผูวิจัยอยางชัดเจนวา
สาเหตุที่ทําใหสถาบันการเงินเกิดวิกฤต จนถูกทางการสั่งปดกิจการหรือถูกสั่งใหควบรวม
หรื อ ถู ก ทางการเข า ซื้ อ หุ น เพิ่ ม ทุ น จนทางการเป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ห รื อ ต อ งเข า โครงการ
ชวยเหลือจากทางการดวยความจําเปนหรือบางรายตองขายกิจการใหชาวตางชาติจนบาง
สถาบันการเงินชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ นั้นอาจจะมีสาเหตุจากหลายปจจัย แตสาเหตุ
ที่เกิดจากปจจัยภายในของสถาบันการเงินเองปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ การบริหารจัดการที่ไม
มีธ รรมาภิบาล หรือ มีธ รรมาภิบ าลน อย ซึ่ง มีว รรณกรรม และงานวิจัย ที่เ กี่ย วของของ
นักวิชาการตาง ๆ สนับสนุนแนวคิด กลาวคือ ธนาคารจีนสยามทุน ถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ในป พ.ศ. 2456 สาเหตุมาจากมีการทุจริตในหมูผูบริหารจนทําใหธนาคารขาด
เงินทุนหมุนเวียน และในป พ.ศ. 2502 ไดเกิดกรณีธนาคารเกษตรไดปลอยเงินกูใหกับผูถือ
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หุนใหญ เปนจํานวนสูงโดยไมมีความสมารถในการชําระหนี้คืน ผูฝากเงินไมเชื่อมั่นทําให
เกิดความตระหนกพากันไปถอนเงินฝาก ทําใหธนาคารขาดสภาพคลอง ไมสามารถหาเงิน
จายคืนผูฝากได กรณีตอมาคือกรณีวิกฤตธนาคารไทยพัฒนา ในป พ.ศ. 2513 ธนาคารไทย
พัฒนาใหกูยืมแกกิจการในเครือขายเปนจํานวนสูง โดยหลักประกันไมเพียงพอ และธุรกิจใน
เครือขายนั้นไมมีความสามารถในการชําระหนี้คืนธนาคาร ธนาคารไทยพัฒนาจึงเกิดภาวะ
วิกฤตขาดสภาพคลอง ไมสามารถจายเงิน ใหผูถอนเงิน ฝากได ซึ่งไดเกิดวิกฤตอีกหลาย
สถาบันการเงินในลักษณะเชนนี้ ในป พ.ศ. 2522 บริษัทราชาเงินทุน จํากัด เกิดวิกฤตขึ้น
อยางรุนแรง ทางการไดเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สาเหตุจากบริษัท ฯ ไดใหบริษัท
ในเครือกูยืมเงิน เปน จํานวนมากเพื่อซื้อหุน ของบริษัทราชาเงิน ทุน จํากัด เอง โดยไมมี
หลักประกัน นอกจากนี้ยังใหพนักงาน และบุคคลภายนอกกูยืมเงินเพื่อซื้อหุนของบริษัท ฯ
โดยไมมีหลักประกัน เชนกัน เพื่อทําใหราคาหุนของบริษัท ฯ พุงสูงขึ้น จะเห็นไดวาการ
บริหารงานของบริษัท ฯ ดังกลาว เจาของบริษัทแสวงหาประโยชนจากการเก็งกําไรโดยปน
ราคาหุนของบริษัท ฯ ทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอบริษัท ฯ ประชาชนถอนเงินฝาก
จากบริษัท ฯ ทําใหบริษัท ฯ ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรง และไมสามารถ
ชําระหนี้ได วิกฤตการณครั้งนี้ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินตาง ๆ ใน
ประเทศเปนวงกวาง จนในที่สุดบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรอื่น ๆ จํานวนมากก็
ประสบปญหาตามมาในป พ.ศ.2526 ในป พ.ศ. 2527 ไดเกิดวิกฤตธนาคารเอเซียทรัสต
จํา กั ด โดยธนาคารแห งประเทศไทยตรวจพบวา การบริ ห ารงานของธนาคารแห ง นี้ มี
ขอบกพรองในเรื่องการใหสินเชื่อ เชน มีการใหสินเชื่อในวงเงินที่สูงโดยมีหลักประกันไม
เพียงพอ อีกทั้งมีการใหสินเชื่อแกกิจการในเครือที่กรรมการของธนาคารเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารงานเปนตน ซึ่งเปนการผิดกฎหมายธนาคารพาณิชย และผูฝากเงินไมมีความ
เชื่อมั่นไดถอนเงินฝากออกจากธนาคาร ธนาคารฯ ไมสามารถจายเงินชําระดุลการหักบัญชี
ที่ขาดได
ในป พ.ศ. 2529 ไดเกิดวิกฤตธนาคารมหานคร จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยตรวจสอบพบวา ระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ ของ
ธนาคารมหานคร จํากัด ขึ้นอยูกับกรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว และไดปลอยสินเชื่อแก
กิจการสวนตัวของผูบริหารธนาคาร เปนจํานวนสูง โดยไมมีความสามารถชําระหนี้คืน และ
พบวา มีสิ น เชื่ ออีก เปน จํานวนมากที่ มีห ลั กประกัน ไมเ พีย งพอกรรมการผูจัด การไดถู ก
ธนาคารแหงประเทศไทยแจงความดําเนินคดีในขอหาทําผิดพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505 ในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดวิกฤตธนาคารนครหลวงไทยจํากัด สาเหตุหลัก
เกิดจากการปลอยเงินกูใหกรรมการของธนาคารและกิจการในเครือโดยมีหลักประกันไม
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เพีย งพอและการปลอยใหห นี้สินบางสัญญาขาดอายุความ ทําใหธนาคารอยูในฐานะไม
มั่นคง และธนาคารฯไมสามารถแสวงหากําไรจากการดําเนินงานได ในป พ.ศ. 2536 ได
เกิดวิกฤตบริษัทเงินทุนเฟริสทซิตี้อินเวสทเมนต จํากัด บริษัทประสบปญหาสภาพคลอง
เนื่องจากมีเหตุการณจับผูปนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเจาของบริษัท ฯ
เปนผูถูกกลาวหาในคดีดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังมีการตกแตงบัญชี โดยมีการปลอม
ลูกหนี้สินเชื่อเปนจํานวนมากโดยหนี้สินเหลานี้มีหลักประกันไมเพียงพอ ประชาชนที่ฝาก
เงินกับบริษัทเกิดความหวาดระแวงพากันถอนเงินจากบริษัทเปนจํานวนมาก จนเกิดปญหา
สภาพคลองไมสามารถจายเงินฝากคืนแกประชาชนได ในป พ.ศ. 2539 วิกฤตธนาคาร
กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จํากัด ธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจสอบพบวา ธนาคารกรุงเทพ
ฯ พาณิชยการ จํากัด ปลอยสินเชื่อรายใหญจํานวนสูงโดยไมระมัดระวัง ปลอยสินเชื่อเพื่อ
ครอบงํากิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยไมไดพิจารณาดวยความรอบคอบ
รัด กุ ม และมี ผู บ ริ ห ารของธนาคารมี ส ว นเกี่ย วข อ ง มี ผ ลประโยชน การประเมิ น ราคา
หลักทรัพยประกัน สูงกวาราคาตลาด การใหเบิกเงินเกินบัญชีโ ดยไมมีสัญญากูและไมมี
หลักประกัน ทําใหเกิดความเสียหายกับธนาคารจํานวนสูง (คณะกรรมการศึกษา เสนอแนะ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย (ศปร.), 2543;
ชัยชาญ วิบูลยสิน, 2541; สมศักดิ์ ศักดิ์ชลาธร, 2539; พงศอดุล กฤษณะราช, 2549)
วิกฤตสถาบันการเงินไทย ในป 2540 ประชาชนเกิดความไมเชื่อมั่นตอสถาบันการเงินอยาง
รุน แรง สถาบัน การเงินทั้งระบบมีปญหาสิน เชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได (Nonperforming
Loans: NPL) จํานวนมาก มีผลประกอบการขาดทุน และชะลอการปลอยสินเชื่อใหม
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดออกประกาศคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้แบบเต็มจํานวน และเขา
ไปค้ํ า ประกั น เงิ น ฝากของประชาชนที่ ฝ ากเงิ น กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก สั่ ง ป ด โดยให
เปลี่ยนเปนบัตรเงินฝาก (Negotiated Certificate Deposits: NCD) ซึ่งประชาชนผูฝาก
เงินจะตองถือไวระยะหนึ่งจึงจะถอนเงินฝากได วิกฤตสถาบันการเงินป 2540 ไดสงผล
กระทบและก อใหเ กิด ความเสีย หายต อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศเป น อยา งมาก ซึ่ ง
ประมาณการความเสีย หายตาง ๆ คือ สูญเสีย ทุ น สํ ารองเงิ น ตราต างประเทศประมาณ
35,800 ลานดอลลารสหรัฐ หากคิดเปนเงินบาทเปนเงินประมาณ 1,200,000 ลานบาท
(1 ดอลลา = 35 บาท) ซึ่งตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund: IMF)จํานวน 17,200 ลานดอลลารสหรัฐ (ยังไมรวมดอกเบี้ย) มาเพิ่มทุน
สํารองของประเทศ คิดเปนเงินบาท จํานวนประมาณ 602,000 ลานบาท หนี้ดอยคุณภาพ
ของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณ 1,316,000 ลานบาท ภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
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การเงินประมาณ 700,000 ลานบาท ซึ่งเปนภาระหนี้ที่เกิดจากการเขาชวยเหลือสถาบัน
การเงินที่มีปญหา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546; คณะกรรมการศึกษา
และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย
(ศปร.), 2543) นอกจากนี้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ ในประเทศไทยตางไดรับผลเสียหายจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ดวยเชน กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ประสบปญหาทางดานเงิน
สดหมุนเวียน และปญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีหนี้สินจากการ
กูยืมเงินตราตางประเทศประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยหนี้สวนมากนั้นเปนหนี้ที่
ไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและตองจายคืนในระยะสั้น และ 5 ใน 6 บริษัท
ของกลุมเจริญโภคภัณฑที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับความ
เสียหายเปนจํานวน 28,000 ลานบาท กลุมบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญอีกแหงหนึ่งคือ
กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทยก็ประสบปญหา และมีความเสียหายจากเงินกูตางประเทศจํานวน
4,200 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 3 ใน 4 ของเงินกูตางประเทศนี้เปนเงินกูระยะสั้น และเกือบ
ทั้งหมดไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน วิกฤตครั้งนี้เปนสาเหตุทํา ใหกลุมบริษัท
ปูนซีเมนตไทยตองขายทรัพยสินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ และชะลอโครงการที่จะใช
เงินลงทุนจํานวนมากออกไป ในสวนของความเสียหายทางการเงินที่ตกเปนภาระกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ตองเขาไปแบกรับซึ่งในที่สุดก็คือภาระของ
ประชาชน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาการวางงานทั้งคนงานในภาคธุรกิจ การเงิน ที่
สถาบันการเงินตางๆ ถูกปดกิจการและในภาคธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่ลดกําลังการผลิต
หรือไดปดกิจ การ รวมทั้งการตกต่ําลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยและการปดกิจ การของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยขาดทุนและไดรับ
ความเสียหายอีกหลายแสนลานบาท ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดังปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพและสื่อมวลชนอื่นๆ ไมวาจะเปนการฆาตัวตายยกครอบครัว การปลนฆาชิง
ทรัพย การคายาเสพติด เพราะปญหาการสูญเสียเงินลงทุนการตกงาน และภาระหนี้สิน
ตางๆผูวิจัยในฐานะที่เปนผูบริหารสถาบันการเงินหนึ่งจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ธรรมาภิ
บาลของสถาบัน การเงิน กับการบริ ห ารจัดการของสถาบัน การเงิน ไทยเพื่อนําขอคน มา
กําหนดนโยบายเชิงบริหารตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. หลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
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2. หลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
3. หลักความโปรงใสมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
4. หลั ก การมี ส ว นร ว มมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ การบริ ห ารสิ น เชื่ อ บริ ห าร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
5. หลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสิน เชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
6. หลั ก ความคุ ม ค า มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ กั บ การบริ ห ารสิ น เชื่ อ บริ ห าร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบสถาบัน
การเงินไทย ที่สงผลทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง)
2. สรางสมการพยากรณธ รรมาภิบาลของสถาบั น การเงินกับการบริห ารจัดการ
สถาบันการเงินไทย
3. ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย
4. ความสัมพัน ธร ะหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริห ารจัดการ
สถาบันการเงินไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ไทยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกัน หรือเปนการ
วิจัยกรณีและการวิจัยสํารวจ โดยมุงเนนการวิจัยสํารวจและเปนการวิจัยสํารวจตัดขวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหขอมู ลเชิงสถิติโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณซึ่งเปนขอมูลในป 2554 ควบคูกับการวิจัยกรณี ซึ่งใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหมีความเขาใจปรากฏการณมากขึ้น
กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2550) ไดใหความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยการสืบคนความจริงที่เปนไปโดยธรรมชาติ พยายามสรางความรูความ
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เขาใจจากการมองภาพรวมอยางรอบดาน ใชนักวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหาความรู และ
ใชวิธีการวิเคราะหตีความหมายในแบบอุปนัยเปนวิธีวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลประชากร และกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางที่เลือกมาโดยการสุม ดวยวิธี Stratified Random
Sampling จากพนักงานของสถาบันการเงินไทยในระดับผูจัดการสาขาเพื่อใหไดขอมูลที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงประชากรออกเปน 3 กลุม ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
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 สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับ
ดูแลรับผิดชอบสถาบันการเงินไทย ทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง พบวา ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2551) ไดตราพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2551 ไดกําหนดและใหอํานาจหนาที่ธ นาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแล
สถาบันการเงินอยางครบถวนครอบคลุม ซึ่งโครงสรางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกอบดวย 8 หมวดคือ การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต โครงสรางสถาบันการเงิน
การกํากับสถาบันการเงินการตรวจสอบสถาบันการเงิน การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน การเขาควบคุมสถาบันการเงิน การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บทกําหนดโทษ การกํากับสถาบันการเงิน
วัตถุประสงคขอที่ 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริห ารจัดการสถาบัน การเงิน ไทย พบวา ไดส มการพยากรณธ รรมาภิบาลของสถาบั น
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
วัตถุประสงค ขอที่ 3 ระดับการมีธ รรมาภิบ าลของสถาบัน การเงิน ไทย ผลการ
วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยภาพรวม พบวา สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความความ
รับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น แตอยูในระดับคอนขางสูง
และหลักนิติธรรมมีระดับ ธรรมาภิบาลมากกวา หลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับสูง
เมื่อพิจารณาในองคประกอบยอย มีขอคนพบดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารสินเชื่อ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สินเชื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมาก โดยหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาล
นอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น แตอยูในระดับสูง และหลักการมีสวนรวมมีร ะดับธรรมา
ภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
2. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบั น
การเงิน กับการบริหารการตลาด พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
การตลาดโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปถึงระดับสูงมาก โดยหลักความโปรงใสมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับต่ํา และหลักการมีสวนรวมมีร ะดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
3. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการปฏิบัติงาน พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูงที่สุด โดยหลักความคุมคา
มีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับคอนขางต่ํา และหลัก
ความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงที่สุด
4. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารสภาพคลอง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สภาพคลองโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงมากโดยหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับต่ํา และหลักความคุมคามีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารกลยุทธ พบวาสถาบันการเงินมีร ะดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
กลยุทธโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากโดยหลักคุณธรรมมีระดับธรรมาภิ
บาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับปานกลาง และหลักความโปรงใสมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
6. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารชื่อเสียง พบวาสถาบัน การเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
ชื่อเสียงโดยเฉลี่ยในระดับต่ําที่สุดถึงระดับสูงมาก โดยหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับต่ําที่สุด และหลักนิติธ รรมมีร ะดั บ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
วัตถุประสงคขอที่ 4 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยพบวาธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับ
การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยอยูในระดับ .757 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับสู งอยางมีนัย สําคัญที่ร ะดับแอลฟา (α) เทากับ .05 หรือหมายถึงสัดสวนหรือ
เปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยไดสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหกําไรสุทธิกอนหักภาษีของ
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 75.7 รวมทั้งพบวา หลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น มีคาเทากับ .300 และมี
ความสัมพันธในเชิงบวก แสดงวาในการบริหารจัดการสถาบัน การเงินไทยโดยยึดหลักนิติ
ธรรม หากหลักนิติธรรม มีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพิ่มขึ้น
.300 ลานบาท และเมื่อพิจารณาในองคประกอบยอยพบวา
1. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กับการบริหารสินเชื่อมีความสัมพันธเชิง
บวก และอยูในระดับ.734 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05 ซึ่ง
แสดงวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีขึ้นในระดับสูง
และแสดงว า สั ด ส ว นหรื อ เปอร เ ซ็ น ต ที่ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลทุ ก ตั ว สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารสินเชื่อทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ73.4
หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะ
ทําใหคุณภาพสินเชื่อดีขึ้นถึงรอยละ 73.4
2. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารการตลาดมีความสัมพันธเชิง
บวกและอยูในระดับ.809 ซึ่งอยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05
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และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการตลาดไดสูงมาก หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการตลาด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 80.9
3. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารการปฏิบัติงาน
เชิงบวก และอยูในระดับ.729 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ
.05 และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหรายไดเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 72.9
4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารสภาพคลองเชิง
บวก และอยูในระดับ .80 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ.05
และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสภาพ
คลองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหสภาพคลองเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ
80.0
5. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารกลยุทธ เชิงบวก
และอยูในระดับ .734 ซึ่งอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05 และ
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารกลยุทธไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวา การบริหาร
กลยุทธโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน จะทําใหกําไรตอหัวพนักงานเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 73.4
6. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารชื่อเสียงเชิงบวก
และอยูในระดับ .727 ซึ่งอยูในระดับสูงยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ .05
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารชื่อเสีย งไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหาร
ชื่อเสีย งโดยยึ ดหลักธรรมาภิ บาลของสถาบั น การเงิน จะทํ าใหความพึงพอใจของลูกค า
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 73.4
อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามขอคนพบที่ไดตาม ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับดูแล
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รับผิดชอบสถาบันการเงินไทยทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง ทั้งสามหนวยงาน
มุงเนนออกเปนกฎหมายบังคับใชเชน ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ.ศ.2551 และธนาคารแห ง ประเทศไทยได อ าศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ
ใหส ถาบันการเงิน ถือปฏิบัติเพื่อใหส ถาบันการเงิน มีความมั่นคงเขมแข็ง มีธ รรมาภิบาล
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เชนประกาศ ที่ สนส. 60/2551 วัน ที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และไดประกาศปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหหลักธรรมา
ภิบาลของสถาบันการเงินมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นตามประกาศ ที่ สนส 13/2552
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
หน วยงานที่มีบทบาท อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย ที่สําคัญที่สุด
ดังนั้น หากสถาบัน การเงิน ไทยประสบปญหาการบริห ารจัดการที่ขาดธรรมาภิบาลของ
สถาบัน การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดสําหรับ
กระทรวงการคลั ง จะมี บ ทบาทในการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ในภาพกว า งเพื่ อ ให
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังจะรับ
นโยบายจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งแตกตางกับธนาคารแหงประเทศไทย ที่คอนขางมีอิสระใน
การออกนโยบายเอง เชนนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
เปนตนโดยกระทรวงการคลังไดออกเปนกฎหมายบังคับใช กฎหมายดังกลาวที่สําคัญ ๆ
เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 และไดเสนอออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 2550 เพื่อใหเกิดความคลองตัว
เอื้ออํานวยตอการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเปนจํานวนมากของสถาบันการเงินให
บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบั น การเงิ น เพื่ อ นํ า มาบริ ห ารหรื อ จํ า หน า ยจ า ยโอนต อ ไป และได เ สนอออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
ซึ่งเปนผูฝากจํานวนมากในสถาบันการเงิน และเพื่อชวยสงเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินโดยปองกันการตื่นตระหนก เรงถอนเงินฝากของผูฝากรายยอ ย
เมื่อสถาบันการเงินมีปญหาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว
ออกประกาศ ระเบียบตาง ๆ เชนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงแกไข
เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2549 เพื่ อ ให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นปฏิ บั ติ อ ย า งมี ธ รรมาภิ บ าลเป น การให
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ความสําคัญกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเปนบริษัทจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ของธนาคารแหงประเทศไทย ดังกลาว
สอดคลองกับหลัก Corporate Governance ของ OECD ที่ไดประกาศ หลัก Corporate
Governance สําหรับภาคธุรกิจ ในป ค.ศ. 1999 และไดทบทวนปรับปรุงในป ค.ศ. 2004
คือการมีกรอบโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for
an Effective Corporate Governance) ซึ่งรวมถึงการมีกฎระเบียบและยึดถืออยาง
เครงครัด การใหสิทธิแกผูถือหุน และบทบาทหนาที่หลักของเจาของกิจการ (The Rights
of Shareholders and Key Ownership Function) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
ผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ(The Role of Stakeholders in Corporate
Governance)การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the board) นโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งสามหนวยงานมุงเนนออกเปน
กฎหมายบังคับใช ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Porta, Silanes, shleifer, and Vishny
(2000) ไดวิจัยเรื่อง Investor Protection and Corporate Governance โดยชี้ใหเห็นวา
บริ ษั ท ในประเทศต า ง ๆ ที่ ไ ด วิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ธรรมาภิ บ าล (Corporate
Governance) ในเรื่องการปกปองนักลงทุนภายนอกที่เขามารวมลงทุนกับเจาของกิจการ
จากการแสวงหาผลประโยชนนําเงิ น รายไดของกิจ การเปน รายไดสว นตัว ของผูบริห าร
รวมทั้งปกปองผูถือหุนรายอื่น ๆ และปกปองสถาบันการเงินผูใหบริษัทกูเงินหรือใหเครดิต
ด ว ย โดยออกเป น กฎหมายบั ง คั บ ใช ซึ่ ง เห็ น ว า การมี ธ รรมาภิ บ าล (Corporate
Governance) โดยออกเปนกฎหมายบังคับใชจะไดผลมากกวา
วัตถุประสงคขอที่ 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ขอคนพบคือ ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยคือ สมการแสดงความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของถาสบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มีความสัมพันธ
เชิงบวก แสดงวาหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลสูง ผลกําไรก็จะ
สูง แตหากการบริห ารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธ รรมาภิบาลต่ําผลกําไรก็จะต่ําหรือ
ขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของ Compers, Ishii and Metrick (2003) ไดพบวา
ความสัมพันธของการที่บริษัทธุรกิจขนาดใหญที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะทําใหบริษัทมี
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กําไรสูง มีย อดขายเติบโตสูง การใชจายเงิน ทุน ต่ํา บริษัทมีมูล คาสูง และสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเรื่อง Does Corporate Governance Predict Firms’ Performance.
The Case of Ukraine พบวา เมื่อดรรชนี ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นหนึ่งจุด ผลการปฏิบัติงาน
(Performance) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4%-1.9% และทําใหผลประกอบการของธุรกิจ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 40% แตในการวิจัยครั้งนี้แตกตางกับการวิจัยของ Compers, Ishii
and Metrick และ Zheka ในเรื่องตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซึ่ง Compers, Ishii and
Metrick และZheka เนนการหาความสัมพันธระหวางการยึดหลักธรรมาภิบาล ดรรชนี
ธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของธุรกิจทั่วไปซึ่งการวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่ความสัมพัน ธ
ระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับผลประกอบการ (กําไร) ของสถาบันการเงินไทย
ในการวิจัยเรื่อง Relationship Between Corporate Governance and Firm
Performance: An African Perspective พบวาองคกรที่นําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได
ดีกวา จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกวา และมูลคาของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกวา และ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดย
การสรางดรรชนีความโปรงใสและการเปดเผย (Transparency and Disclosure Index:
TDI) เพื่อวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ขององคกรธุรกิจ พบวาองคกรธุรกิจที่มี TDI สูงกวา
จะเชื่อมโยงกับระดับการจายผลตอบแทนแกผูถือหุน (Level of Dividend) ที่สูงกวา และ
องคกรที่นําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดดีกวา จะเชื่อมโยงกับมูลคาของธุรกิจองคกรเพิ่มขึ้นสูง
กวา การวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony, Kowalewski, Stetsyuk and
Talavera มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ
ทั่วไป ซึ่งแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ที่มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินกับการบริการจัดการสถาบันการเงินไทย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินจะตองยึดหลักธรรมาภิบาล
ทุกหลักแตทั้ งนี้ส ถาบัน การเงิน จะตองใหค วามสําคัญ กับหลักธรรมาภิบาลของสถาบั น
การเงินที่มีคาความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมา
ภิบาลอื่น อีกประการหนึ่งดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักธรรมาภิบาลนั้นมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการบริห ารจัดการสถาบัน การเงิน ไทย ซึ่งจากการวิจัย พบวา หลักนิติธรรมมี
ความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น โดย
หากหลักนิติธรรมมีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพิ่มขึ้น 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
สินเชื่อที่เปนมาตรฐานอยางเครงครัด เชนการทํา Risk Rating หรือการใช Scoring
Model หรือใช Credit Concentration เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินไทยเพื่อใหเนื้อหาสาระมีความสมบูรณและมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
กวาควรมีการศึกษาวิจัยดังนี้
1. วิเคราะหเชิงสาเหตุประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถาบันการเงินขนาด
เล็ก กลางและใหญ
2. ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการชําระคืนเงินกูของลูกคาธนาคารรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคล
3.ธรรมาภิบาลของผูบริหารธนาคารตอการตัดสินปลอยสินเชื่อใหกับลูกคา
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ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554
THE EMPLOYERS SATISFACTION OF BACHELOR OF MARKETING AT
RATCHAPHRUEK COLLEGE FOR GRADUATE WITH BACHELOR’ S DEGREE IN
2011
เสาวนีย ศรีจันทรนิล
Saowanee Srichannil
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดยอ
การศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย
ราชพฤกษที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงคคือ
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 2) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณ ลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษที่ตรงตามความตองการของนายจาง กลุมตัวอยาง คือ นายจางบัณฑิตจํานวน
65 คน เครื่องมือที่ใชเปน แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตใน 6 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และดานความรับผิดชอบ 2) ดานคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายจางบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตควรศึกษาเพิ่มเติมดานความรู 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
ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ เปนการ
ประเมินผลการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อสํารวจความพึงพอใจของนายจางทําใหทราบถึง
คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาไววา “ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
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รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2542)
ในการสํารวจความพึงพอใจของนายจางจะทําใหทราบถึงคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยราช
พฤกษ ใ นด า นความรู และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยู ใ นระดั บ ใด เพื่ อ ให ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF : HEd) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552)
วิทยาลัยราชพฤกษ มีปรัชญาของวิทยาลัยที่วา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม
คุณภาพ คุณธรรมนํา หนาสูสากล” ในการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษมุงมั่นที่
จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน ใหมีความทันสมัยและใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่สําเร็จการศึกษา
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 ดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและ
สวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและ
การปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
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 เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
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
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรูทั้ง
5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การ
แกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดาน
ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
2. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ ที่สอดคลองกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศนของวิทยาลัยคือ 1) Smart (เกงคิด) 2) Active (เกงงาน) 3) Fun
(เกงคน)
ในการติดตามคุณภาพของบัณฑิตโดยเฉพาะความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ จึงเปนขอมูล
สะทอนไดเห็นถึงความมีคุณภาพของบัณฑิตวามีความรูความสามารถตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด ควรจะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในดาน
ใด รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาใหส อดคลองกับความตองการของ
นายจาง ซึ่งวิทยาลัยฯ จะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
และพัฒนาการจัดการเรียนสอนใหสอดคลองกับความตองการของนายจางตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางในดานใดทีส่ งผลตอการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาดของ
วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตใหสอดคลอง
กั บ หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
อันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษที่ตรงตามความตองการของนายจาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น
198 คน
กลุมตัวอยางคือ นายจางของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยราชพฤกษที่
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 และมีงานทําหลังจบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งมีที่อยูที่ทํางานหรือหนวยงานที่สามารถติดตอได (โดยไมนับรวม
บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว) จํานวนทั้งสิ้น 65 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนั้น
จะประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามขอมูลทั่วไปของนายจาง/
ผูประกอบการหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับผูบริหาร
สวนที่ 2 เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสําหรับ
สอบถามระดับ ความพึ งพอใจตอความสามารถในการปฏิบั ติงานของบั ณฑิ ตสาขาวิช า
การตลาดที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
(ความสามารถทางวิชาการ) ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (Open ended
Questions) ซึ่งเปนคําถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไวลวงหนา โดยเปดโอกาสใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระ
และเพื่ อ ให แ บบสอบถามมี คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช
(Try out) จํานวน 30 ชุด เพื่อหาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม
การคํานวณคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัล ฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 ซึ่งคาที่ไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70
แสดงว า แบบสอบถามนี้ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สํ า หรั บ เก็ บ ข อ มู ล ในภาคสนามต อ ไป
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)
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3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล นี้ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ(Percentage) คาความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษที่
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวม ทั้ง 6 ดาน

รายการประเมิน
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของ
วิทยาลัยราชพฤกษ
รวม

ระดับความพึงพอใจของนายจาง
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน
(S.D)
()
4.13
0.315
มาก
3
4.03
0.415
มาก
5
4.05
0.418
มาก
4
4.63
0.199
มากที่สุด
1
3.75

0.467

มาก

6

4.32

0.399

มาก

2

4.15

0.195

มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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. แนวทางการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ให ส อดคล อ งกั บ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัต
ลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษที่ตรงตามความตองการของนายจาง ดังนี้
ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะหรือความตองการที่จะใหวิทยาลัยราชพฤกษไดเพิ่มเติมคุณสมบัติ
บัณฑิตในดานตาง ๆ
ลําดับ
รายการ
จํานวนผูใหขอมูล
1
เพิ่มเติมความรูทักษะ และการพัฒนาทางวิชาการและการสื่อสาร
5
ภาษาตางประเทศ
2
ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร
3
3
การตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย
2
4
ควรเน นเรื่อ งการฝก ใหนั กศึ กษารู จัก คิด และวิ เคราะห อย างเป น
1
ระบบ
5
ฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณและปญหาในการทํางาน
1
6
การแสดงออกและบุคลิกที่ไมมีความมั่นใจ
1
7
ควรเพิ่มเติมความรูในการปฏิบัติงาน
1
8
ความรอบคอบในการทํางาน (ความละเอียดถี่ถวน)
1

จากตารางที่ 2 พบวา แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตให
สอดคลองกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต
อั น เป น อั ต ลั ก ษณ ข องวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ ที่ ต รงตามความต อ งการของนายจ า งมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมคุณสมบัติบัณฑิตในดานตาง ๆ ที่นายจางตองการโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญตามจํานวนนายจางที่ใหขอมูลเพิ่มเติม ไดแก การเพิ่มเติมความรู ทักษะ และ
การพัฒ นาทางวิชาการ และการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกบัณฑิต รองลงมาคือ
ควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร และการตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความมี
ระเบียบวินัย ตามลําดับ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนําเสนออภิปรายตามรายละเอียดการ
คนพบดังนี้
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมทั้ง 6 ดาน โดย
จะเรียงตามลําดับความพึงพอใจของนายจางมากที่สุด ไดแก 1) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 2) คุณลักษณะบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานทักษะทางปญญา 5) ดานความรู 6) ดาน
ทัก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตั ว เลข การสื่อ สารและการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเมื่ อ
พิจารณารายดาน มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายผลดังนี้
1. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา ความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุดสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการปรับตัว/การทํางานเปนทีม/รับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาที่ และความมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การติดตาม
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2546-2547 ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(2547) ที่พบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะและ
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก
2. คุณลักษณะของบัณฑิตอันเปนอัตลักษณของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา ความ
พึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากสามารถ
เรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความเสียสละ/มีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงาน/มี
จิตสาธารณะมีบุคลิกภาพดี เปนผูมีสุขภาพกาย/ สุขภาพจิตดี และสามารถประยุกตความรู
ไปใชกับงานที่รับผิดชอบไดอยา งสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัย เรื่อ ง
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา
2554 ของ เดือนเพ็ญ สนแยม และคณะ (2555) ที่พบวา ผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย
โดยมีความพึงพอใจในคุณลักษณะตามอัตลักษณ (บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพ)
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ
3. ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของบั ณ ฑิต โดยรวมอยูในระดับมากและสามารถเรีย งลํา ดับตามความพึ งพอใจ ไดแ ก
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มีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
ถูกกาลเทศะ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผล
ตอการจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ของ ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ที่
พบวา นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษิ ณ ในระดั บ มาก ซึ่ ง องค ป ระกอบหลั ก ที่ น ายจ า งมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ สําหรับองคประกอบยอยที่นายจางมีความพึง
พอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด ไดแกความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบตองานที่ทําและอุทิศเวลา ความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือรนในการ
ทํางาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของหนวยงาน
4. ดานทักษะทางปญญา พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของบั ณ ฑิ ต โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากสามารถเรี ย งลํ า ดั บ ตามความพึ ง พอใจได แ ก
ความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบ ความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
การวิจั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย การฝก หั ดครู มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครปการศึกษา2549–2550 ของ พรหมมา วิหคไพบูลย (2551) ที่พบวา
ดานความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ
5. ดานความรู พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
โดยรวมอยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรูทางวิชาการและสามารถพัฒนา
ความรูใหม และความรูในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชกับงานได ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่องศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) ประจําปการศึกษา 2542–2545 ของ อุมาพร จันทศร และคณะ (2549)
ที่พบวา สวนใหญแลวผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรูความสามารถทาง
วิชาการในหัวขอตางๆ ยกเวนความสามารถในการบริหารคนที่ผูใชบัณฑิต สวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน สวน
ใหญผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากตอความรู และความสามารถพื้นฐานในหัวขอ
ตางๆ ยกเวนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และความเปนผูนํา ที่ผูใชบัณฑิต
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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6. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวา ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมาก
สามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจไดแก ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ความสามารถในการรวบรวม/วิเคราะหประมวลผลขอมูล
สารสนเทศ และความสามารถในการใชอุปกรณทางเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ป พ.ศ. 2553 ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2554) ที่พบวา
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยจําแนกเปน ดานคุณ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะ
ทางปญญา และดานความรู ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ในระดับมากทุกดาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย นายจางของบัณฑิตมีขอเสนอแนะวาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
ของวิทยาลัยราช พฤกษควรปรับปรุงดานความรู ทักษะและพัฒนาทางวิชาการ การสื่อสาร
ภาษาต างประเทศเพื่ อรองรับกั บการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน และควรฝกฝนทักษะทางดานคอมพิวเตอร ใหมีความชํานาญในการใชงานที่
หลากหลายและสรางสรรคงานไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งควรเนนเรื่องการฝกใหนักศึกษา
รูจักคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยการฝกการคิดใหสามารถแกไขสถานการณ และ
ปญหาในการทํางานไดอยางแทจ ริงและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตรงตอเวลา
ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย และความรอบคอบในการทํางาน และการ
แสดงออกและบุคลิกใหมีความมั่นใจของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาดจึงควรสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาในการแสดงออก
เชน การนําเสนอหนาชั้น เรีย นอยางสม่ําเสมอ รวมถึงสาขาวิชาการตลาดควรมีการจัด
กิจกรรมฝกอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสรางความเชื่อมั่น เพื่อเปนการฝก
ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ควรศึ ก ษาในเรื่ อ ง ความคาดหวั ง ของนายจ า งที่ มี ต อ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
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ปญหาและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบที่ 2
ดานมาตรฐานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียม
ความพรอม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาและ
ความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบ กลุมตัวอยาง เปนผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 32 คน และครูผูสอน 197 คน รวมเปน
จํานวน 229 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใช ในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานมาตรฐานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับนอย 2) ความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยู
ในระดับมาก 3) ปญหาในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดาน
ตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง จําแนกตาม
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สถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน 4) ความตองการในการเตรีย มความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริห ารและครู ไม
แตกตางกัน ยกเวนมาตรฐานที่ 3
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1) ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากร
เพื่อสรางความเขาใจ 2) ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่ผาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 3) ดานมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดย
ภาพรวมแลวมีปญหามากที่สุด คือมี (X =2.48, S.D.=0.42) 4) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่ 26 กลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทีม่ ีปญหามากที่สุด 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.
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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 selfdevelopment was or a low level, but actually as a whole it ranted the most
problematic issue ( X=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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดใหความสําคัญกับการประกัน คุณภาพการศึกษาในหมวด 6 วาดว ยมาตรฐาน
และการประกัน คุ ณ ภาพ มาตรา 47 ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดว ยระบบประกัน คุณ ภาพ
ภายในและระบบประกัน คุณ ภาพภายนอกระบบหลัก เกณฑ และวิธ ีก ารประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนว ยงานตน สัง กัด
หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งและเปด เผยตอ สาธารณชน เพื่อ นํา ไปสูก ารพัฒ นาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานัก
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มี ฐ านะเป น องค ก รมหาชน ทําหนาที่
พัฒ นาเกณฑว ิธ ีก ารประเมิน คุณ ภาพภายนอก และทํา การประเมิ น ผลการจั ด
การศึ ก ษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมาย
และหลัก การ และแนวการจัด การศึก ษาใน แตล ะระดั บ ตามที่กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมิน ตอ หนว ยงาน
ที่เ กี่ย วขอ งและสาธารณชน มาตรา 50 ใหส ถานศึก ษาใหค วามชวยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาให
ขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํา นัก งานดัง กลาวรับ รองที่ทํา การประเมิน คุณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของสถานศึ ก ษาใด
ไม ไ ด ม าตรฐานที่ กํา หนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดํา เนิน การดัง กลา ว ใหสํานัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษารายงานตอ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองระหวางผูบริหารและครู
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อนใน
โรงเรีย นขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง เปนผูบริห าร 73 คน
ครูผูสอน 460 คน รวมเปนจํานวน 533 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร 32 คน ครู 197 คน รวม 229 คน
3. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามระดั บ ป ญ หา และความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
4. การเก็ บรวบรวมข อ มูล ผู วิจั ย นํา ส งและรั บ คืน ด ว ยตนเอง ไดแ บบสอบถาม
กลับคืนครบและขอมูลที่สมบูรณ จํานวน 229 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ด า นตั ว ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอ า งทอง
โดยภาพรวมและ รายดานมีปญหาอยูในระดับนอย
2. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ด า นตั ว ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาอางทองโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก
3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง จําแนก
ตามสถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน
4. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานที่ 3
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง โดย
ภาพรวม และรายดานมีปญหาอยูในระดับนอยอาจเนื่องจากโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของตนเอง และมีระบบประเมินตนเองกอนที่จะไดรับการประเมินจากภายนอก ซึ่ง
แนวทางการการประเมิ น คุ ณ ภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอางทองสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพราะตางก็มุงสูมาตรฐาน หรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทําใหโรงเรีย น
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีคุณภาพดี มีปญหานอยพรอมที่จะ
รับการประเมินจากภายนอกสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปญญา ปรางคทอง, 2545) ได
ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการดํา เนิ น งานการประกั น คุณภาพการศึกษาในโรงเรีย น
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน ในปการศึกษา 2544 จํานวน 156 โรงเรียนพบวาปญหาในการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง
ดานการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย
2. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คุณภาพภายนอกแลว นําพัฒ นา
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษาไดการสรางความรูความเขาใจใหกับครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ และวิธีพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สมศ.โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ไดตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมีการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยาง
เปนระบบมี การตรวจติดตามภายในทําใหมีคุณภาพและพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพ
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จากภายนอก จึงทําใหระดับความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ า งทองโดยภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
(สุชิน ศีลธรรม, 2544) ศึกษาความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรีย น
มัธ ยมศึกษา สัง กัด กรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยาตามความคิดเห็น ของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยใชแ นวคิด ในขั้น ตอนเตรีย มสอบทบทวนของกรมสามัญศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 5 ดานคือ การตั้งคณะกรรมการประเมิน การประชุม
วางแผน กําหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน การจั ด ทํา คู มื อ ดํา เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล
และวิเคราะหขอมูลการกําหนดตารางปฏิบัติการตรวจสอบ และการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายเพื่อรับการประเมิน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพรอมแตละดานอยูในระดับมาก
3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครูไมแตกตางกันอาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาทํา
ความเขาใจใหครูผูสอนทราบถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาโรงเรียนใหพรอมที่ จะรับการ
ประเมินเพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่จะสรางความมั่นใจและ
ใหหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพดานตัวผูเรียนไดอยูในระดับมาตรฐานมีปญหาใน
การเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน อยูในระดับ
น อ ย และมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ป ญ หาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง ส ง ผลให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีปญหาไมแตกตางกัน
4. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัว ผูเรีย น ของโรงเรีย นขนาดเล็ก สัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริห ารและครู ไมแตกตางกัน ยกเวน ดา น
มาตรฐานที่ 3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ.05อาจเนื่องจากผูบริห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความตองการที่จะพัฒนาโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.จึงไดวางแผน
กําหนดแนวทางและมีเปาหมายรวมกันเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสู
ความเปนเลิศอันจะนําไปสูมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนทําใหมีความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
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ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา แตกตางกัน อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
อาจจะมีมุมมองที่แตกกัน เชน ผูบริหารสถานศึกษาตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย แตครูผูสอน
ตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ ถึงอยางไรระดับ
ความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัว
ผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองโดยภาพรวมก็ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของขัตติยา วงษสันต (2548) ไดศึกษาความพรอม
ตามมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาจากองคก ร
ภายนอก ของโรงเรีย นเอกชน ระดับประถมศึกษาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริห ารกับครูผูส อนในการ
เตรีย มความพรอ มตามมาตรฐานทางการศึก ษาเพื ่อ รองรับ การประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอน จํานวน
249 คน ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็น ระหวางผูบริห ารกับ ครู ผู ส อน ที่ มี ต อ ความ
พร อ มตามมาตรฐานทางการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึกษาจาก
องคกรภายนอก 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจั ย พบว า ป ญหาและความต องการในการเตรีย มเพื่อรองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีปญหาอยูในระดับนอยและความตองการในการเตรียมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนอยูในระดับมาก แตเพื่อใหการ
เตรียมเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดาน ตัวผูเรียนผานการประเมิน
ไดอยางดีจึงควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การเตรียมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางตอเนื่อง
2. ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะไดนําแนวทางมาพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ดานมาตรฐานที่ 6 ผูเรีย นมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเองรักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดยภาพรวมแลวมีปญหา
มากที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
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และสนใจที่จะแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ใหมากขึ้น เชน ศึกษา
คนควาจากหองสมุด อินเตอรเน็ท ฯลฯ
4. เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 26 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีปญหามากที่สุด อยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรมีครูที่เปนเจาของภาษามาสอนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด
ทั กษะในการพู ด การฟ ง กล าพู ดเมื่ อพบชาวต างชาติ และควรส งเสริ มให โรงเรี ยนตั้ งชมรม
ภาษาต างประเทศเพื่ อให นั กเรี ยนได เข าร วมทํ ากิ จกรรม และพั ฒ นาตนเองให มี ความรู ด าน
ภาษาตางประเทศใหมากขึน้
บรรณานุกรม
ขัตติยา วงษสันต. (2548). ความพรอมตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากองคกรภายนอกของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ปญญา ปรางคทอง. (2545). สภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง.
สารนิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.
สุชิน ศีลธรรม. (2544). การศึกษาความพรอมในการประเมินภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน. วิทยานิพนธ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). พระนครศรีอยุธยา
: สถาบันราชภัพระนครศรีอยุธยา.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

กลยุทธการตลาดบริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว
THE SERVICE MARKETING STRATEGY FOR BEACH RESTAURANT
TO PROMOTE TOURISM IN COASTAL AREA
ธนวันต สิทธิไทย และ สุรพิชย พรหมสิทธิ์
Thanawan Sittithai and Surapit Promsit
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว 2) เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติในการใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ และ 3) เพื่อกําหนดตัวแบบของสวน
ประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ประชากร
คือ รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
10 แหง กลุมตัวอยางไดแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาใชบริการ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลจํานวน 400 คน ผูวิจัยติดตามผลความพึงพอใจสวน
ประสมการตลาดบริการของผูบ ริโ ภค โดยเก็บ ขอมูล จากผูให บริการและรับบริการทั้ ง
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห ข อ มูล เชิ ง ปริ ม าณด ว ยสถิ ติ ก ารวิเ คราะห ข อ มู ล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมสถิติขั้นสูง
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยที่เปนองคประกอบของการตลาดบริการ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลทั้งชาวไทยและตางชาติของแตละองคประกอบ
ผลจากการศึกษา พบวา กลยุทธการตลาดบริการที่เหมาะสมของกลุมลูกคาชาวไทยสําหรับ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลในการนําไปใชควรดําเนินการตามองคประกอบ
สําคัญ 7 ดาน หลังจากนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลง ทอ งเที่ ย วชายทะเลมาพิจ ารณาแยกสว นของโมเดลองคป ระกอบกลยุท ธท าง
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การตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
พบองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ประสิทธิภาพ
การใหบริการของพนักงาน (Practical People) การใช การใชสัญลักษณเพื่ อเขาถึ ง
ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลเพื่ อ สร า งสุ น ทรี ย ภาพทางชายทะเล(Beach
Aesthetic) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) การตกแตงสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) การนําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (Integrated Meal Offering) ทําใหคนพบ
โมเดลชื่อ “P-BRIT”
ดานกลยุทธการตลาดบริการที่เหมาะสมของกลุมลูกคาชาวตางชาติที่เหมาะสม
สํ า หรั บ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลในการนํ า ไปใช ค วรดํ า เนิ น การตาม
องค ป ระกอบสํ า คั ญ 7 ด า น หลั ง จากนํ า ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลมาพิจารณาแยกสวนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบเรีย งตามลําดับ
ความสําคัญ การใชการใชสัญลักษณเพื่อเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเที่ย วชายทะเล
เพื่อสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล (Beach Aesthetic) การใชสัญลักษณเพื่อเขาถึง
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล (Sign Accessibility) ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของพนักงาน (Specialized ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) การตกแตงสถานที่
เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment) และการนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่มที่หลากหลาย (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
รานอาหารถือเปนธุรกิจบริการหนึ่งที่มีความสําคัญกับแหลงทองเที่ยวชายทะเล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่อยูในฐานะสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว
ที่จะสงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ย วใหมีศักยภาพในการรองรับและ
ตอบสนองความตองการของนั ก ทองเที่ ย วในแหลงทองเที่ย ว ทั้งนี้รานอาหารในแหล ง
ทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรางรายไดเปนอันดับที่
2 รองจากธุรกิจโรงแรม เปนสัดสวนประมาณ 40% ของรายไดจากการทองเที่ยวในอําเภอ
ทั้งหมด (สัมภาษณสวนบุคคลเจาหนาที่พาณิช ยจั งหวัดประจวบคีรีขันธ หนว ยงานการ
ทองเที่ยว เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555) จากบทบาทของรานอาหารที่สรางรายไดใหกับ
แหลงทองเที่ยวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหธุรกิจรานอาหารเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มี
จํานวนรานอาหารมากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 147 ราน คิดเปนจํานวน 3.01% ซึ่งใน
จํานวน 100 รานอาหารนั้น ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอหัวหิน (สํานักบริการขอมูลธุรกิจ ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552)
ทั้งนี้ ส าเหตุที่ นักท องเที่ย วทั้ง ชาวไทยใช บริก ารร านอาหารรองจากธุ ร กิจ ที่พั ก
เนื่องมาจากอาหารถือเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษยในการสรางพลังงานในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน นักทองเที่ยวอาจจะประหยัดคาที่พักได เนื่องจากใชเวลาสวนใหญใน
การพักผอนหยอนใจตามชายหาด แตนักทองเที่ยวไมสามารถประหยัดเงินเพื่อรับประทาน
อาหารที่รสชาติไมอรอย คุณภาพอาหารไมดี ระบบการบริการไมดี ทําใหรานอาหารตางๆ
ในพื้นที่กลายเปนสวนหนึ่งของการสรางแรงดึงดูดใจในการทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยว
บางคนมีจุดประสงคการเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อมารับประทาน
อาหารที่อรอย สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทะเลในพื้นที่
ผูประกอบการรานอาหารจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางแนวความคิดของตนที่
แปลกใหมเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม เพื่อทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง เพราะหากลูกคาไม
พึงพอใจในการอํานวยความสะดวกของรานดานตางๆ ก็จ ะทําใหลูกคาไมเดิน ทางมาใช
บริ ก ารอี ก และอาจบอกกล า วไปยั ง บุ ค คลอื่ น ๆ ด ว ยการพู ด ปากต อ ปาก การนํ า ไป
วิพากษวิจารณในสื่อตางๆ ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งทําใหทาง
รานสูญเสียภาพลักษณของรานดานตราผลิตภัณฑ ดานชื่อเสียงราน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Zeithaml-Bither (2000) ที่แสดงใหเห็นวาสาเหตุที่ลูกคาไมพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการบริการที่ไรมารยาท ทําใหลูกคาไมอยากกลับมาใชบริการอีก ลูกคาที่ไมพึงพอใจ
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มักจะถายทอดความรูสึกของตนไปสูเพื่อนสนิท มิตรสหาย หรือญาติพี่นอง (Words of
mouth) ซึ่งตามหลักการของการบริการแลว การบอกกลาวความไมพอใจแกคนอื่นๆ จะ
เป น ผลทวี คู ณ และจะทํ า ให ลู ก ค า คนอื่ น ไม ไ ปใช บ ริ ก ารด ว ย ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
รานอาหารจึงสําคัญมากที่จะตองเอาชนะใจลูกคาใหได เนื่องจากการสูญเสียลูกคาแตละ
รายไปนั้น ยอมหมายถึงการสูญเสียธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งมีมูลคาสูงกวาการสูญเสียรายได
หลายเทา (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539)
การพั ฒ นาโครงสร า งขั้ น พื้ น ฐานของร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางเพียงพอ ดวยการพัฒนารานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวซึ่งถือเปนธุรกิจบริการในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ จะตองมีการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธแหลงขอมูลขาวสารของรานอาหาร การใชกลยุทธการตลาดบริการที่
เหมาะสม การประชาสัมพันธศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยว และธุรกิจบริการทุกสวนที่
อํานวยความสะดวก และรองรับความตองการของนักทองเที่ยว ใหนาสนใจก็เปนปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหกระตุนการทองเที่ยวของแหลงทองเทีย่ วชายทะเลมีมากขึ้น เปนแรงผลักดันที่
ทําใหผูคนแสวงหาทางออก เพื่อพักผอนคลายความตึงเครียดมาสูสัมผัสของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอัน ล้ําคาอันนําไปสูการสรางคุณคาใหกับความเปนมนุษยและความพึงพอใจ
ใหกับตนเองและคนรอบขาง ซึ่งปจจัยที่จะทําใหธุรกิจรานอาหารจะประสบความสําเร็จได
ไมใชเพียงแคการจัดเตรียมวัตถุดิบและการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงเทานั้น แตการ
สรางระดับความพึงพอใจของการใชบริการในรานอาหารดวยการใชการตลาดบริการ เปน
สิ่งสําคัญเหนือกวาที่จะสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งถัดไป ดวยการบอก
ตอ การพูดปากตอปากเพื่อเปนการแนะนําตอผูอื่นตอไป (WOM : word-of-mouth)
เพื่อเปนแนวโนมในการประกอบธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยว ที่สรางความเชื่อที่วา
ผูบริโภค ตัดสินใจบริโภคอาหารเพราะความอยาก มากกวาการบริโภคเพราะความจําเปน
(กมล รัตนวิระกุล, 2549)
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การใชกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดบริการที่ตางกัน มีผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของธุรกิจรานอาหารสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเล แตกตางกันอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล
เพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว
2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในการใช
บริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลโดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ
3. เพื่อกําหนดตัวแบบสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 1) ลูกคาที่ใชบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผาน
มา (ตั้งแตเดือน กันยายน 2554-เดือนกุมภาพันธ 2555) ใชชวงเวลา 6 เดือน เพื่อใหได
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
เปนนักทองเที่ยวคนไทย 400 ชุด ชาวตางชาติ 400 ชุด โดยเลือกศึกษาในรานอาหารที่เปน
รานอาหารขนาดกลางเพียงเทานั้น กลุมตัวอยาง ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก รานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 10 รานอาหาร โดยเลือกแผนวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ Snow Ball (การสุมแบบบอกตอ) เปนการสุมโดยอาศัยขอมูลจากตัวอยางคน
แรกใหชวยแนะนําผูที่สมควรจะเปนตัวอยางตอไป ผูวิจัยจะเก็บขอมูลในลักษณะนี้จนได
ขอมูลตัวอยางครบตามที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553) ไดแก รานบานอิสระ ราน La
Mer รานอบอาหรอย รานมะขาม รานกินแหลก รานครัวยอรช รานลุงบังหัวปลาบั้งไฟ
รานนองเปลซีฟูดส รานเยาวซีฟูดส รานธาราจันทรหนาวัง 2) ขอมูลทุติยภูมิ ของรายชื่อ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธที่เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยเทศบาลหัวหิน เพื่อใชในการจําแนกประเภทของรานอาหารและนํามาสุมตัวอยาง
ในการวิจัยตอไป
เครื่องมือที่ใชการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว” เปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
2 ประเภท ไดแก (1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) (2) แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใชสอบถามความเห็นของลูกคาที่มาใชบริการรานอาหาร สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ซึ่ง
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ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่ว ไปของนักทองเที่ย ว โดยใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหาร
ชายทะเลในแหลงทองเที่ยวอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารของนั ก ท อ งเที่ ย วในร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของนักทองเที่ยวในรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการในการใหบริการแกนักทองเที่ย ว โดยใชคาเฉลี่ย เลขคณิต
(Arithmetic Means) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตอนที่
4 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เนื่องจากเปนคําถามปลายเปด ดังนั้นใชวิธีการสรุปขอคิดเห็นโดยรวม
จากผลของแบบสอบถามด ว ยการกํ า หนดเป น แนวทางสรุ ป ข อ คิ ด เห็ น นั้ น ๆที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามไดใ หความเห็น ไว การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามใชวิธีการ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Vadility) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบตาม
เทคนิค Item Objective Congruent (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองที่ 0.86 และหาคา
ความเชื่อมั่นดว ยวิธีห าAlpha Coefficientของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
(Reliability)เทากับ 0.87 (3) การกําหนดโมเดลกลยุทธการตลาดการบริการการตลาดการ
บริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว
โดยวิเคราะหรานอาหารขนาดกลางในแหลงทองเที่ยวชายทะเล อําเภอหัว หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สถิติที่ใชไดแก การวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เพื่อศึกษาโครงสรางของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปรเดิมที่มีอยู
รวมกัน โดยที่จํานวนองคประกอบรวมที่หาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้น และ
ทําใหทราบวามีองคประกอบรวมอะไรบาง และมีตัวแปรใดบางอยูภายในองคประกอบรวม
นั้น โดยใชวิธีการสกัดองคประกอบโดยวิธี (Varimax) หรือการหมุนแกนองคประกอบที่
ยั ง คงทํ า ให ป จ จั ย ต า งๆตั้ ง ฉากกั น จากนั้ น จะทํ า การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันตัวบงชี้องคประกอบของตัวแปรสังเกตได ใน
โมเดลการวัด(Measurement model) ของปจจัยสวนประสมการบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล โดยการวิเคราะหองคประกอบ จากน้ําหนัก
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องคประกอบ (Factor Loading) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Modeling : SEM)
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อ ง “กลยุท ธการตลาดบริก ารของธุร กิจ รา นอาหารในแหล ง
ทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว” สรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและ
คุณลักษณะของผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ ยวชายทะเล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวา
1. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
สถานภาพโสด
2. คุณลักษณะผูใชบริการดานปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ คุณลักษณะของ
ผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 55-64 ป โดยมีสัญชาติ
Scandinavian สัญชาติ Europe สัญชาติ America สัญชาติ อื่นๆ และสัญชาติ Asean
ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญอยูในระดับระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy)
ในธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาคนไทย พบวา ผลการ
วิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้
สามารถจัดกลุมตัวแปรไดทั้งหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้
Factor ที่ 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน” (Practical People)
Factor ที่ 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ที่ 3 “การโฆษณา
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ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น” (Local Tourism Marketing) Factor ที่4 “การตกแตง
สถานที่ เ พื่ อ สร า งบรรยากาศชายทะเล” (Beach Environment) Factor ที่ 5
“การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ห ลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings)
Factor ที่ 6 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสรางสุนทรียภาพทาง
ชายทะเล” (Beach Aesthetics) Factor ที่ 7 “การทําการตลาดเชิงรุก” (Proactive
Promotion)
ผลการวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ของกลยุทธทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล สําหรับกลุมลูกคาชาวตางชาติ พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบ
แบบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ในครั้งนี้ สามารถจัดกลุมตัวแปร
ไดทั้งหมด 7 องคประกอบรวม ดังนี้
Factor ที่ 1 “ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specializes Staff)
Factor ที่ 2 “ความคุมคาของราคา” (Reasonable Price) Factor ที่ 3 “การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น” (Local Tourism Marketing) Factor ที่ 4
“การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ห ลากหลาย” (Integrated Meal
Offerings) Factor ที่5 “การตกแตงสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศชายทะเล” (Beach
Environment)Factor ที่ 6 “การใชสัญลักษณเพื่อการเขาถึงรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเล” (Signs for Accessibility Factor ที่ 7 “การใชสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อสรางสุนทรียภาพทางชายทะเล” (Beach Aesthetics)
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติฐ านโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุร กิจ รานอาหารในแหลง ทองเที่ย วชายทะเล ในกลุม ลูกค าคนไทยที่ พัฒ นาขึ้น มี ความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาคนไทย
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ภาพที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด ว ย การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ที่ได
จากการคํานวณ พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มี
คาเทากับ 1.979 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดไว และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุมที่
กํ า หนดไว ที่ ร ะดั บ มากกว า หรื อ เท า กั บ 0.90 พบว า ดั ช นี ทุ ก ตั ว ได แ ก GFI=0.932,
AGFI=0.904, NFI=0.978, IFI=0.936, CFI=0.935 ผานเกณฑ สวนดัชนีที่กําหนดไวที่
ระดับนอยกวา 0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.052 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑที่กําหนด
ไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษ จึงสรุป
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ได ว า โมเดลองค ป ระกอบกลยุ ทธ ท างการตลาดบริ การของธุ ร กิจ ร า นอาหารในแหล ง
ท อ งเที่ ย วชายทะเล ในกลุ ม ลู ก ค า คนไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ” จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติที่พัฒนาขึ้นมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ กลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติ
โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุร กิจรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลในกลุมลูกคา ชาวตางชาติ เมื่อนํามาพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล
องคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
ในกลุมลูกคาชาวตางชาติในภาพรวมจากคาสถิติตาง ๆ ที่ไดจากการคํานวณ
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ภาพที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาด
พบวา สัดสวนคาสถิติไคสแควร/คาชั้นแหงความเปนอิสระ (2 / df ) มีคาเทากับ
1.985 ซึ่งนอยกวา 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดไว และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุมที่กําหนดไว
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ที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัช นีทุกตัวไดแก GFI=0.950, AGFI=0.917,
NFI=0.935, IFI=0.911, CFI=0.959 ผานเกณฑ สวนดัชนีที่กําหนดไวที่ระดับนอยกวา
0.08 พบวา ดัชนี RMR=0.060 และ RMSEA=0.050 ผานเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกัน
จึงสรุปไดวา โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหาร
ในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคาชาวตางชาติที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ
อภิปรายผล
การอภิปรายผล ผูวิจัยจะนําผลการศึกษาดังไดสรุปในหัวขอที่ผานมา อภิปราย
โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
กําหนดประเด็นการอภิปรายใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลของลูกคาชาวไทยและตางชาติที่คนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลที่คนพบ
กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่คนพบ คือ P-BRIT
-P-Practical People
-Proactive
Promotion

-B-

-TLocal Tourism

-Beach
Environment

Marketing

-Beach
Aesthetics

P-BRIT

-IIntegrated Meal
Offering

-RReasonable Price

ภาพที่ 3 กลยุทธการตลาด P-BRJT
กลยุ ทธก ารตลาดบริ การรานอาหารในแหลง ทองเที่ย วชายทะเล สํา หรับ กลุ ม
นักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก
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1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Practical People) การประกอบ
ธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ที่จะประสบความสําเร็จไดอยูที่การบริหาร
จัดการโดยรวม กลาวคือ เริ่มตั้งแตพนักงานผูใหบริการซึ่งถือวามีบทบาทและมีความสําคัญ
มากที่สุดที่จ ะสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ ใหกับ ลูกคา ทั้งนี้บุค ลากรของรา น
จะตองเอาใจใสลูกคาทุกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ เนนการทํางานแบบ“Team work” ไมวาจะเปนคนบริการขางนอกหรือคนใน
ครัว ถาทํางานโดยไมมีการสื่อสารที่ดี การทํางานและการใหบริการก็จะไรประสิทธิภาพและ
ลาชาสอดคลองกับแนวความคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) ; Payne A. (1993) ที่กลาว
วา บุคลากรซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรมการจูงใจเพื่อใหลูกคา ไดแตกตางเหนือ
คูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิด
รึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหบริษัท
2. การตลาดเชิงรุก (Proactive Promotion) เปนกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
ที่จะตองพิจารณาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) จะนําเสนอ
สิน คาสูบริการผูบริโ ภคอยางไร เชน การสรางความร ว มมือกับภาคธุ ร กิจ อื่น ๆ เช น
บัตรเครดิต โรงแรม ฯลฯ
3. การตกแตงสถานที่เพื่อใหเขากับบรรยากาศชายทะเล (Beach Environment)
การตกแตงตองเหมาะกับบรรยากาศชายทะเล เนื่องจากการตกแตงเหมาะกับบรรยากาศ
ชายทะเล กระตุน ความรูสึกในการเดินทางมาพักผอนชายทะเลใหกับลูกคา สรางความรูสึก
ทางใจในการเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของชายหาดและเม็ดทราย การตกแตงราน
สวยงาม มีบรรยากาศชายทะเล สามารถสรางความประทับใจใหลูกคาเมื่อเดินทางมาใช
บริการ ทั้งนี้ การตกแตงรานสวยงามอาจทําในลักษณะที่แตกตางกันของแตละรานอาหาร
ทั่ ว ๆไป กั บ ร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเล อาจจะเน น การเป น “Beach
restaurant” เพราะจุดเดนคือบรรยากาศความเปนชายทะเลที่เปน Signature ของราน
สวนรานที่ไมติดชายทะเลอาจเนนความclassic ราน stand alone อาจมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูงดานการตกแตง (Walker & Lundberg, 2005)
4. การสร า งความรื่ น รมย ท างทะเลด ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ดวยการใชวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เชน ลูกมะพราว แตงโม สับปะรด ฯลฯ
ก็เปนวิธีการที่ลูกคาสวนใหญมีความตองการเพราะเสมือนเปนการกระตุนตอมรับรสอาหาร
ในการมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเล เชนเดียวกับ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 ; Walker &
Lundberg, 2005 ที่ไดกลาววา เครื่องมือตางๆที่ใช และสิ่งที่มองเห็นไดตางๆ จะสะทอน
ถึงรูปแบบและคุณภาพขององคกร ถึงแมบางครั้งสิ่งที่มัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให
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การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แตจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา และ
เปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาไปดวย ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังนั้นบริษัทควรตองจักการใหดี เพราะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาได
5. ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) ราคาอาหารของรานอาหารใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลจะไมควรสูงนัก เพราะกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมชนชั้นลางถึง
ชนชั้ น กลางซึ่ง มี จํ า นวนมากในสั งคม ร า นอาหารในแหลง ท อ งเที่ ย วชายทะเลจึ ง มี
กลุมเปาหมายทั้งวัยรุน วัยทํางานและวัยกลางคน และชาวตางชาติวัยสูงอายุที่เกษียณจาก
การทํางานแลว ทั้งนี้การตั้งราคาอาหารจะตองมีหลักการตั้งราคา โดยดูจากคูแขงใกลเคียง
เพื่อ รูเขา รูเรา เพราะหากรานอาหารใดตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก ลูกคาก็จะไมเดินทางไป
ใชบริการ เพราะจุดประสงคหลักของลูกคา คือ การรับประทานอาหารทะเล ดังนั้นลูกคามี
ตั ว เลื อ กมากมายในการตั ด สิ น ใจสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของชั ย สมพล
ชาวประเสริฐ (2547) กลาววาราคาจะตองไมสูงจนเกินไป เนื่องจากธุรกิจจะตองอยูใน
สภาวะของการมีคูแขงขันหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมี
คุณภาพสูงกวาคูแขงขันมากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจ
ตอไป
6. การนําเสนอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย (Integrated Meal
Offering) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางผนวกกับการมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการ
สัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไว
เพื่อบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาทั้งไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการ
มาสังสรรคกับเพื่อนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่มีนิสัยชื่น
ชอบการดื่มเบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปน
บริการเสริมที่จัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักที่จะขาย เพราะโดยทั่วไปลูกคามา
รับประทานอาหารทะเล
7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) เปน
การจัดทําการสงเสริมการขายเปนอีกชองทางในการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากลูกคา
อาจจะตัดสินใจไปใชบริการเพราะไมเคยไป จึงอยากไดรับประสบการณครั้งแรก ซึ่งหาก
การบริการอาหารดี ลูกคาก็จะพึงพอใจ ประทับใจและบอกตอไปยังกลุมบุคคลตางๆ ทําให
รานอาหารไมตองเสียเงินงบประมาณในการประชาสัมพันธรานมากนักมีคุณสมบัติ ขอดี
และขอจํากัดที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวความคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่ได
กลาววา การสงเสริมการตลาดจะชวยใหลูกคาทําตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ไดแก การรูจัก
และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช และตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยอาศัย
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เครื่องมือที่ตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคาไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ที่การสงเสริม
การตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย
-S-Specialized
staff
-Signs for
Accessibility
-B-Beach
Environment

-TLocal Tourism
Marketing

-Beach
Aesthetics

S-BRIT
-IIntegrated Meal
Offering

-RReasonable
Price

ภาพที่ 4 กลยุทธการตลาด S-BRIT
กลยุ ท ธ ก ารตลาดบริ ก ารร า นอาหารในแหล ง ท อ งเที่ ย วชายทะเลสํ า หรั บ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่คนพบคือ S-BRIT
1. ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน (Specialized Staff) พนักงานจะตอง
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใหบริการดวยความเปนไทยดวยการไหวและการยิ้ม
แยมแจมใส สอดคลองกับ Rosenberg, Larry J., & Czepiel, John A. (1984) ที่กลาววา
บุคลากรซึ่งตองแตกตางเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถมีทัศนคติที่ดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดรึเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหบริษัท
2. การใชสัญลักษณเพื่อการเขาถึ งราน (Signs for Accessibility) ไดแ ก
เลมเมนูอาหารที่สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจน มีปายรานอาหารที่ชัดเจน มีการ
บริ ก ารโทรทั ศ น ติ ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม ทํ า ให เ ป น แรงขลั บ เคลื่ อ นที่ ทํ า ให ลู ก ค า เข า ถึ ง
รานอาหารไดในที่สุด เนื่องจากเลมเมนูอาหารที่สวยงามอานงายทําใหอาหารที่ลูกคาสั่งกับ
อาหารที่ลูกคาไดรับตรงกัน ปายรานที่ชัดเจนทําใหการเดินทางเขาถึงรานเปนไปไดอยาง
สะดวก และโทรทั ศ น ที่ ติ ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม ทํ า ให ลู ก ค า บางรายที่ ชื่ น ชอบรายการ
บางอยาง เชน ฟุตบอล มีแรงบันดาลใจที่จะเดินทางไปใชบริการ เชนเดียวกับ ชัยสมพล
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ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานที่
ลานจอดรถ สวน หองน้ํา ปายประชาสัมพันธ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัย
หนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งหรูหราและสวยงามเพียงใด
ลูกคาจะคาดหวังวาบริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย ควบคูไปกับการสรางความรื่นรมย
ทางใจทางบรรยากาศ
3. การจั ด ตกแต ง สถานที่ ใ ห ส วยงาม มี บ รรยากาศชายทะเล ( Beach
Environment) จากบทสัมภาษณผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวา การใชแสงไฟ/
แสงเทียนเพื่อสรางบรรยากาศชายทะเลเปนการสรางบรรยากาศใหลูกคา สรางความโร
แมนติกกับการสัมผัสกลิ่นไอของชายทะเล การตกแตงรานสวยงาม สรางความประทับใจให
ลูกคาเมื่อเดินทางมาใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2542) กลาววา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอ
การรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน
ดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ
4. การสร า งความรื่ น รมย ท างทะเลด ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Beach
Aesthetics) ของผูใชบริการอาจทําไดโดยการสรางความรูสึกของการอยูในบรรยากาศ
ชายทะเล ทั้งนี้เปนวิธีการสรางประสบการณใหลูกคารูสึกวารับประทานอาหารที่ชายทะเล
ได แ ก การใช โ ต ะ ไม ไม ไ ผ แทนวั ส ดุ อื่ น ๆ นอกจากนี้ ก ารจั ด เตรี ย มภาชนะที่ ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะใหกับลูกคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจดานความสะอาด และสุขาภิบาลอาหารก็เปน
เรื่องที่สําคัญที่จะทําใหลูกคาไมรูสึกกระอักกระอวนใจที่จะหยิบใช นอกจากนี้ภาชนะและ
อุปกรณจัดเสริฟอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะทําใหลูกคารูสึกตอไปวาอาหารและสิ่งอื่นๆ
สะอาด และเปน “Clean Food Good Taste”
5. ดานความคุมคาของราคา ราคาควรยุติธรรมทั้งชาวไทยและตางชาติ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม และความคุมคาของราคาของสินคาและบริการ สอดคลอง
กับ Paul R. Dittmer and Gerald G. Griffin (1989) ที่กลาวถึง ปจจัยที่มีสวนในการเพิ่ม
ยอดขายในธุรกิจภัตตาคารในงานวิจัยวา มีปจจัยอยูหลายสวนที่มีผลกระทบตอยอดขาย
สินคา โดยหลักการตั้งราคาควรตั้งราคาสินคาที่สมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ราคาอาหาร และ
เครื่องดื่มควรเหมาะสม ซึ่งมีวิธีการตั้งราคา 3 วิธี คือ การกําหนดราคาสินคาตามภัตตาคาร
คูแขงขัน การกําหนดราคาโดยใชอัตราสวนของราคาเปรียบเทียบกับตนทุนและการกําหนด
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กําไรขั้นตนที่ตองการรวมกับตนทุน ซึ่งความคุมคาของราคากับสินคาและการบริการที่ไดรับ
ควรมีความเหมาะสมกัน
6. การใหบริการอาหารที่หลากหลาย (Integrated Meal Offering) เปนการ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว า งผนวกกั บ การมี บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จากการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาการบริการเครื่องดื่มแอกอฮอล ควรมีไวเพื่อบริการ
ลูกคา เนื่องจากลูกคาทั้งไทยและตางชาติมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการมาสังสรรค
กับเพื่อนฝูง การพักผอนในวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่มีนิสัยชื่นชอบการดื่ม
เบียรและไวนในขณะรับประทานอาหาร นอกจากนี้การบริการเบเกอรีอาจเปนบริการเสริม
ที่จัดไวใหลูกคาได แตไมใชอาหารหลักที่จะขาย เพราะโดยทั่วไปลูกคามารับประทาน
อาหารทะเล และอาหารอื่น ๆมากกวา มีจุ ดประสงคมารับ ประทานเบเกอรี ดัง นั้น การ
ใหบริการเบเกอรีอาจไมมีความสําคัญเทาการใหบริการอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากลูกคา
ทราบวา เปนรานอาหารไมใชรานกาแฟ หรือรานขายเบเกอรี สอดคลองกับแนวความคิด
ของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่ไดกลาววา ผลิตภัณฑ ในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
การตลาด ไมวาจะเปนในธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบริการ จะตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือ
ในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึง ความจําเปน และความตองการที่มีตอผล
ผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลักเพื่อธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคาไดมากที่สุด
7. การโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) สิ่งที่
สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุร กิจ ตองพิจ ารณาถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคาเพื่อที่จะเลือกวิธีที่ติดตอสื่อสารที่สามารถเขาถึงและจูงใจลูกคาไดอยาง
เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่นสามารถชวยประชาสัมพันธรานได
เปนอยางดี เนื่องจากลูกคาหลายรายที่ไมรูจักรานอาหารที่อรอยๆ ก็อาจจะเปดแผนพับ
โบรชั ว ร ของททท.จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ที่ มี ร า นอาหารแนะนํ า การโฆษณา
ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น เชน วิทยุ โทรทัศนผานเคเบิ้ลทองถิ่น ปายโฆษณาตางๆ
และการเขารวมกิจกรรมทองถิ่นเมื่อมีกิจกรรมตางๆจัดขึ้นสามารถสรางการรับรูทาง Brand
ของร า น สอดคล อ งกั บ บทสั ม ภาษณ ข องผู ป ระกอบการร า นบ า นอิ ส ระที่ ก ล า วว า การ
ประชาสัมพันธในทองถิ่น และการเขารวมกิจกรรมทําใหรานอาหารของเขาไดยอดขายจาก
กลุมขาราชการ กลุมทัวร ฯลฯ ซึ่งเมื่อประชาสัมพันธจากสื่อทองถิ่นแลว ผูใชบริการก็จะ
นําไปประชาสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ อีกตอไป เชน การพูดปากตอปาก ขอคนพบจากการ
วิจัยสิ่งที่เหมือนกันของกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและต า งชาติ 3
องค ป ระกอบแรกของกลยุ ท ธ คื อ
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1) การใหบริ การของพนัก งานเชิง ประจักษ (Practical People) และ(Specialized
people) 2) ความคุมคาของราคา (Reasonable Price) และ(Value for Money) และ
3) การโฆษณา ประชาสัมพันธรานผานสื่อทองถิ่น (Local Tourism Marketing) ซึ่งตรง
กับทฤษฎีแนวคิดทางการตลาดของ Kotler (2003) ; Lovelock C. & Wright.L. (2002) ;
ศิริว รรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ซึ่งกลาวถึง แนวความคิดทางการตลาดวาการให
ความสําคัญ 3 สวน ดังนี้
1. ความสําคัญของลูกคา (Customer Orientation) หมายถึง การที่ใหความ
ตองการของลูกคาเปนเครื่องชี้วาผูผลิตจะผลิตสิ่งใดจึงจะตอบสนองความตองการของลูกคา
ซึ่งตรงกับกลยุทธดานผูใหบริการ Practical People และ Specialized people
2. ความสําคัญของกําไร (Profit Orientation) โดยทั่วไปแลวจุดมุงหมายประการ
สําคัญที่สุดของกิจการธุรกิจคือกําไร กําไรทําใหกิจการเจริญเติบโต และสามารถจายเงินปน
ผลเพิ่มขึ้นแกผูเปนเจาของและผูดําเนินงาน แตการทํากําไรของกิจการจะตองใหสอดคลอง
ไปกับความตองการของสังคมดวย โดยจะตองจัดหาสินคาที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ซึ่ง
ตรงกับองคประกอบกลยุทธ Reasonable Price และValue for Money
3. การรวมกันของงานทางการตลาด (Integration of Marketing Activities)
เปนการนําเอาพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) การโฆษณา (advertising)
และการขาย (sales) มาพิจารณาซึ่งตรงกับกลยุทธดานการโฆษณา ประชาสัมพันธรานผาน
สื่อทองถิ่น Local Tourism Marketing
ด า นความแตกต า งของกลยุ ท ธ ร ะหว า งนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและต า งชาติ คื อ
ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเนนทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานใหบริการ ในขณะที่คนไทยใหความสําคัญกับความ
กระตือรือรน เอาใจใส มีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีมีความซื่อสัตย นอกจากนี้กลยุทธ
ของนักทองเที่ย วชาวไทยจะตองใหความสําคัญกับการทําการตลาดเชิงรุก (Proactive
Promotion) ในการรวมใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรม ในขณะที่ชาวตางชาติ
ไมไดใหความสําคัญในการใหสวนลดกับธุรกิจบัตรเครดิตและโรงแรมเทียบเทากับการใช
สัญลักษณเพื่อการเขาถึงราน (Signs for Accessibility) ซึ่งไดแก การที่มีเลมเมนูอาหารที่
สวยงาม แสดงรายการอาหารชัดเจนมีปายรานอาหารที่ชัดเจน มีการบริการโทรทัศนติด
สัญญาณดาวเทียม
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. การวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลใน
ครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องกลุมตัวอยางของงานวิจัยเปนการศึกษาเฉพาะรานอาหารขนาดกลาง
จากกลุมตัวอยางผูใชบริการชาวไทยเทานั้น
2. งานวิจัยนี้ไมไดวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลอื่นๆ ทําในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเทานั้น
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. หากทํ า การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรสํ า รวจข อ มู ล ผู ใ ชบ ริ ก ารทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติจัดกลุมรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลใหม โดยเพิ่มรานอาหารขนาด
เล็กและขนาดใหญไปดวย เพื่อความละเอียดของกลุมตัวอยางที่เลือกมาตอบ เพื่อใหได
โมเดลที่คนพบตามกลุมผูใชบริการรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล เพื่อประโยชน
ของรานอาหารทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญในการนํากลยุทธไปประยุกตใชในอนาคต
2. งานวิจัยครั้งตอไปควรวิเคราะหกลยุทธการตลาดบริการแยกตามประเภท
ผู ใ ช บ ริ ก ารชาวต า งชาติ โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เช น ศึ ก ษาชาวต า งชาติ ที่ เ ป น
สแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพื่อใหไดกลยุทธการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเลของลูกคากลุมเปาหมายแตละกลุมไดชัดเจนมากขึ้น
3. งานวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลอื่นๆ เชน
ชะอํา พัทยา ปราณบุรี ฯลฯ เกี่ย วกับกลยุทธการการตลาดบริการรานอาหารในแหลง
ทองเที่ยวชายทะเล เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันวามีการเลือกใชกลยุทธการตลาดบริการ
รานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร
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บทบาทของสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
ROLE OF PUBLIC RELATIONS MEDIA TOWARDS THE DECISION-MAKING
OF CONTINUING STUDY OF FRESHMAN YEAR STUDENTS
IN RATCHAPHRUEK COLLEGE
พรพิมล สัมพัทธพงศ
Pornpimol Sampatpong
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดยอ
บทบาทของสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่
1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 2) เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ 3) เพื่อศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 372 คน เครื่องมือที่ใช
วิจัยนี้เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
ผลการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้
1. เพศที่แตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัย
ราชพฤกษ ในเรื่องขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ระบบการศึกษาของนักศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
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จากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดั บ ปริญ ญาตรีใ นเรื่ องเห็ น ภาพห อ งเรี ย นและบรรยากาศการเรี ย นการสอนจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหาร
วิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึงทุน การศึกษา มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน ครู
อาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนที่นี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานที่ ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย
และเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิเคราะหความสัม พัน ธของตัว แปรดว ยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ
พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และการรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

217

ความสําคัญของปญหา
สังคมปจจุบันเมื่อมองไปดานใดก็ลวนแตมีเรื่องราวที่เกี่ย วกับการสื่อสารทั้งสิ้น
อันไดแก สื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสื่อพิมพแผน
ปลิว แผนพับ การใชสื่อมีประโยชนมากมายในดานการแจงขาวสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และใหขอมูลความรูตางๆ และสถาบันการศึกษาถือเปนองคกรหนึ่งที่ไดมี
การนําสื่อประชาสัมพันธมาใชในการประชาสัมพันธทางการศึกษา ซึ่งทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายเพื่อสรางกระบวนการปฏิสัมพันธในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การสรางภาพพจนที่ดีใหแกสถาบันนั้นจําเปนตองใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ทําใหเกิด
ภาพพจน ซึ่งมีสวนชวยใหองคการดําเนินงานไปดวยดี สรางความเชื่อมั่น สรางความเขาใจ
การยอมรับและความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) ถาสถาบัน
ใดมีภ าพพจนที่ดีจ ะไดรับความเชื่อถือไวว างใจและการสนับสนุน รว มมือใหส ถาบัน นั้ น
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาสถาบันใดมีภาพพจนที่ไมดี ยอมไดรับการ
ตอตานและการดูหมิ่นเกลียดชังภาพพจนจึงเปนรากฐานแหงความมั่นคงของสถาบันตาง ๆ
(วีระวัฒน อุทัยรัตน, 2545)
วิทยาลัยราชพฤกษ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตรเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคน
เกง มีความรู ทักษะ ความชํานาญ ในแตล ะสาขาวิชา สร างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่กลาวไววา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม
นําหนาสูสากล” โดยวิทยาลัยราชพฤกษมีแนวทางในการขยายสถาบันเพื่อรองรับจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความจําเปน อยางเรงดว นในการจูงใจ โนมนาวใจ
หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและจูงใจนักศึกษาใหเขามาศึกษาที่สถาบัน โดยใชสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเขาใจ สรางภาพพจนที่ดีใหแกวิทยาลัย
ราชพฤกษสรางแรงจูงใจในการศึกษา ใหนักศึกษามีความตองการที่จะเขาศึกษาตอในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่ วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ แ ห ง นี้ อ ย า งถาวร สํ า หรั บ สื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ
วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ มี ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และสื่ อ บุ ค คล เป น สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธที่มีความสําคัญอยางหนึ่งที่ วิทยาลัยราชพฤกษ นํามาใชประโยชนในการ
ประชาสัมพันธการรับเขาของวิทยาลัยราชพฤกษ (คูมือนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษป
การศึกษา, 2553)
จากความสํ า คั ญ ข า งต น ทํ า ให ผู วิ จั ย เกิ ด สนใจที่ จ ะศึ ก ษาบทบาทของสื่ อ
ประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราช
พฤกษ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษ และ
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เพื่อปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธของวิทยาลัยราชพฤกษใหมีเหมาะสมแกการสรางภาพพจน
ที่ดีใหสถาบัน และจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาตอทีว่ ิทยาลัยราชพฤกษเพิ่มมากขึ้น
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
สื่อประชาสัมพันธใดที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
2. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. เพื่อศึกษาการรับรูสื่อประชาสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะทําใหการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน
2. การเปดรับสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
3. การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 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. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามปลายปด และปลายเปด ที่กําหนดไวเปนโครงสราง ใหครอบคลุม
หัวขอที่ตองการศึกษา ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย
เพศ ประเภทโรงเรียนเดิม สาขาที่ศึกษา อาชีพผูปกครอง และรายไดผูปกครอง
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับ และการรับรูสื่อประชาสัมพันธระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยราชพฤกษ
ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออื่นๆ ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคือ บอยครั้งมาก บอยครั้ง บางครั้ง
นานๆ ครั้ง ไมเคย โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปล
ระดับตามเกณฑการประเมิน
สว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับการตัดสิน ใจในการเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัย ราชพฤกษ โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบใหเลือก
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใชคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลระดับตามเกณฑการประเมิน
และเพื่อใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
out) เพื่อใหแนใจวาผูตอบจะมีความเขาใจตรงกัน และตอบคําถามตามความเปนจริงไดทุก
ขอ กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบ จํานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) คา  ตั้งแต .70 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงใชได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551)
3. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล นี้ ส ถิ ติ ที่ ใ ช ไ ด แ ก ค า ร อ ยละ(Percentage) ค า ความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเ คราะห ความสั มพัน ธข องตัว แปรดว ยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple
regression analysis)
ผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
1. เพศของนั กศึ กษาที่แ ตกตา งกัน มีผ ลต อการตั ดสิ น ใจเลื อกเข าศึก ษาตอ ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ แตกตางกันหรือไม พบวา
นักศึกษาชาย มีการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ใน
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เรื่อ งขอ มูล การเดิน ทางจากสื่อประชาสั มพัน ธสูง กวา นักศึ กษาหญิ ง (t=4.438) อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1ระดับ
ปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมาจาก
นักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหมสูงกวาสายอาชีวศึกษา (t=5.300 t=5.012 และt=4.000 ตามลําดับ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อประชาสัมพันธ มีความ
เชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพันธถึง
ทุนการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําใหมา
เรียนดวยกัน และครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนที่นี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. อาชีพผูปกครองของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัย
จากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. รายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลั ย
และเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 การเปดรับสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธกับ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาลั ย
ราชพฤกษ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
คาคงที่ (Constant)
1. ทราบจากสือ่ ประชาสัมพันธถึงตําแหนง
ที่ตั้งของวิทยาลัย
2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจาก
สื่อประชาสัมพันธ
3. เห็นภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
4. เห็นภาพหอ งเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ
5. เห็นบุคลิกคณาจารยจากสื่อ
ประชาสัมพันธ
6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กาํ ลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี
7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย
8. อัตราคาเลาเรียน
9. ขอมูลการเดินทางจากสื่อประชาสัมพันธ
10. มีรถสาธารณะใหบริการ
11. สื่ อ ประสั ม พั น ธ มี ก ารแนะนํ า วั ส ดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย
12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ
13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา
14. มีสนามกีฬาใหบริการ
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา
16. มี ก ารจั ด โปรโ มชั่ น พิ เ ศษสํ า หรั บ
นักศึกษาใหม
17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย
18. เพื่อ นๆ มาเรีย นที่วิทยาลัย แนะนําให
มาเรียนดวยกัน
19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

Unstandardized
coefficients
0.188
0.059

Standardized
Coefficients

F = 5.187 R2 = 0.219 r = 0.468

t

p

0.185

6.508
2.651

0.000*
0.008*

0.060

0.107

1.349

0.178

0.057

-0.212

-2.604

0.010*

0.061

0.018

0.232

0.817

0.046

0.125

1.885

0.060

0.045

-0.038

-0.579

0.563

0.046
0.047
0.058
0.043
0.052

0.061
0.090
-0.059
0.098
0.074

0.930
1.363
0.746
1.453
1.052

0.353
0.174
0.456
0.147
0.294

0.050

0.006

0.084

0.933

0.043
0.044
0.049
0.050

-0.128
0.111
-0.035
0.119

-1.867
1.706
-0.414
1.568

0.063
0.089
0.679
0.118

0.045
0.041

0.000
0.185

0.000
2.846

1.000
0.005*

0.033

-0.029

-0.488

0.626
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จากตารางที่ 1 พบวา การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึงตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย เห็น
ภาพบรรยากาศ ภูมิทัศนรอบๆ วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ และเพื่อนๆ มาเรียนที่
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน
สมมติฐานที่ 3 การรับรูสื่อประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชพฤกษมีความสัมพันธ กับ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาลั ย
ราชพฤกษ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ
นักศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
คาคงที่ (Constant)
1. ทรา บ จ า ก สื่ อ ป ระ ช า สั ม พั นธ ถึ ง
ตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย
2. เห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจาก
สื่อประชาสัมพันธ
3. เห็ น ภาพบรรยากาศ ภู มิ ทั ศ น ร อบๆ
วิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
4. เห็นภาพหองเรียนและบรรยากาศการ
เรียนการสอนจากสื่อประชาสัมพันธ
5. เ ห็ น บุ ค ลิ ก ค ณ า จ า ร ย จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ
6. ทราบมาจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวา
คณาจารยดูแลเอาใจใสดี
7. มีความเชื่อมั่นในทีมผูบริหารวิทยาลัย
8. อัตราคาเลาเรียน
9. ข อ มู ล ก า ร เ ดิ น ท า ง จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธ
10. มีรถสาธารณะใหบริการ

Unstandardized
coefficients
0.135
0.042

Standardized
Coefficients

t

p

0.179

14.767
2.758

0.000*
0.006*

0.043

0.018

0.243

0.808

0.041

-0.025

-0.334

0.739

0.044

0.133

1.840

0.067

0.033

0.015

0.238

0.812

0.032

-0.064

-1.059

0.290

0.033
0.034
0.041

-0.029
0.302
0.058

-0.480
4.918
0.795

0.632
0.000*
0.427

0.031

-0.136

-2.179

0.030*

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

223

ตารางที่ 2 (ตอ)
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
11. สื่ อ ประสั ม พั น ธ มี ก ารแนะนํ า วั ส ดุ
อุปกรณที่ใชหองเรียนวาทันสมัย
12. มีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาให
เห็นในสื่อประชาสัมพันธ
13. มีบริการดานเงินกูเพื่อการศึกษา
14. มีสนามกีฬาใหบริการ
15. มีการประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษา
16. มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น พิ เ ศษสํ า หรั บ
นักศึกษาใหม
17. มีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย
18. เพื่อนๆ มาเรียนที่วิทยาลัยแนะนําให
มาเรียนดวยกัน
19. ครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมา
เรียนที่นี้

Unstandardized
coefficients
0.038

Standardized
Coefficients
-0.075

t

p

-1.159

0.247

0.036

0.140

2.108

0.036*

0.031
0.032
0.035
0.036

0.098
0.066
0.001
0.015

1.538
1.096
0.015
0.216

0.125
0.274
0.988
0.829

0.032
0.030

0.011
0.027

0.174
0.451

0.862
0.652

0.023

0.088

1.614

0.108

F = 9.036 R2 =0.328 r =0.573
จากตารางที่ 2 พบวา การรับรูสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษามีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ทราบจากสื่อประชาสัมพัน ธถึงตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย
อัตราคาเลาเรียน มีรถสาธารณะใหบริการ และมีภาพกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาใหเห็นใน
สื่อประชาสัมพันธ
อภิปรายผล
ผลการจากวิเคราะห ขอสมมุติฐานพบวา นักศึกษาชายมีการตัดสิน ใจเลือกเขา
ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ ในเรื่ อ งข อ มู ล การเดิ น ทางจากสื่ อ
ประชาสัมพันธสูงกวานักศึกษาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลของการ
เปรียบเทียบระบบการศึกษา นักศึกษาสายสามัญศึกษามีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในเรื่องเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ ทราบมา
จากนักศึกษาที่กําลังเรียนวาคณาจารยดูแลเอาใจใสดี และมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ
นักศึกษาใหม สูงกวาสายอาชีวศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการ
ทดสอบสาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องเห็นภาพหองเรียน และบรรยากาศ
การเรี ย นการสอนจากสื่อ ประชาสัม พั น ธ เห็ น บุ คลิ ก คณาจารย จ ากสื่อ ประชาสัม พั น ธ
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในที ม ผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย มี บ ริ ก ารด า นเงิ น กู เ พื่ อ การศึ ก ษา มี ก าร
ประชาสัมพันธถึงทุนการศึกษามีการโฆษณาประชาสัมพันธวิทยาลัย เพื่อน ๆ มาเรียนที่
วิทยาลัยแนะนําใหมาเรียนดวยกัน และครูอาจารยที่สถาบันเดิมแนะนําใหมาเรียนที่นี้ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาชีพผูปกครองของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสิ น ใจเลือ กเข าศึก ษาต อในระดั บปริ ญญาตรี ในเรื่องเห็น ภาพอาคารสถานที่ใ น
วิทยาลัย จากสื่อประชาสัมพัน ธ อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายไดเฉลี่ย
ครอบครัว ผลการทดสอบพบวารายไดเฉลี่ยครอบครัวของนักศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในเรื่องทราบจากสื่อประชาสัมพันธถึง
ตําแหนงที่ตั้งของวิทยาลัย และเห็นภาพอาคารสถานที่ในวิทยาลัยจากสื่อประชาสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจจะเปนเพราะการที่มีสายการเรียนที่แตกตางกัน
หรือระดับการศึกษาสงผลใหมีทัศนคติหรือมุมมองที่แตกตางกันไป ซึ่งมีความสอดคลอง
กั บ ปรมะ สตะเวทิ น (2538) กล า วว า ลั ก ษณะประชากรศาสตร ข องผู รั บ สารนั้ น
ประกอบดวยลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูรับสาร ซึ่งหมายถึงลักษณะทางจิตใจของ
มวลชนผูรับสาร เชน นิสัยการใชสื่อมวลชน ทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยม ความนับถือ
ตนเอง รสนิยม ความตองการ เปน ตน ดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร
หมายถึง ดานอายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและภูมิลํา เนา
และมีความสอดคลองยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542) ไดกลาวไววา เมื่อบุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การสื่อสารซึ่งถือ
วาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคล ยอมเปนไปตามหลักดังกลาวเชนกัน กลาวคือ บุคคล
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ยอมมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตางกัน
ดวย
ดังนั้นจึงสรุปไดวา “สื่อ” (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการสื่อสารเพราะสื่อทําหนาที่เปนพาหนะหรือตัวกลาง ในการเชื่อมโยงระหวางผู
สงสารกับผูรับสารใหสามารถติดตอสื่อสารกันได ซึ่งหากไมมีสื่อเปนตัวกลางนําสารไปยัง
ผูรับสารแลว การสื่อสาร ไมวาจะเปน สื่อทางดานบุคคล, ดานสื่อมวลชน และดานสื่อ
เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ การเผยแพร ค วามรู แ ละข า วสารที่ เ ป น เรื่ อ งราวเฉพาะสํ า หรั บ
กลุมเปาหมายที่ไดรับการกําหนดไวแนนอนแลว ยังเปนการจัดทําขึ้นเพื่อใหผูรับขาวสาร
บังเกิดความเขาใจอีกดวยอยางไรก็ดี การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรขาวสารความรูไปยัง

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

225

ผูรับสารนั้นสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพ
ทองถิ่น สิ่งแวดลอมงบประมาณ ตลอดจนความพรอมของผูรับสารและผูสงสาร
ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบวา ควรใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้นในดานสื่อบุคคล
ดานมวลชน และดานสื่อเฉพาะกิจ เพื่อใหนักเรีย นหรือนักศึกษาไดเพิ่มระดับการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคลถือได
วาเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ
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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
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 สุขอารียช ัย2
Sasinan Wasin1 Somchai Sukareechai2
1

สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชนหมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัย
คือ 1) เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย ใชแนวทางการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถาม ในกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุ มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตองอานออกเขียนไดและ
อาศัยอยูใน หมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 150 ราย
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุ สว นใหญเปน เพศหญิง อายุอ ยูร ะหวา ง 60-70 ป
มีส ถานภาพสมรสจบการศึกษาชั้น ประถมศึกษา แหลงของรายไดสวนใหญจ ะมาจาก
รัฐบาล รองลงมาคือรายไดจากบุตร-ญาติ โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูกับครอบครัว (สามี/
ภรรยา/ลูก/หลาน) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวมพบวา อยูในระดับดี
และพบวา ผู ส ูง อายุส ว นใหญม ีโ รคประจํ า ตัว ประกอบด ว ยโรคความดัน โลหิต สูง
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ และปวดเข า
ตามลํา ดั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ พฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชน พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
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ในชุม ชน อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (p<.01) สว น ความเชื่อ และคา นิย ม พบวา มี
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
สัง คมผูสู งอายุ เปน ประเด็ น ที่ ได รับ ความสนใจทั้ง ในระดั บชาติ และระดั บโลก
เพราะมีผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งในครัวเรือน ระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ รายไดตอหัวประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณรัฐ บาล
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การจา งงานและแรงงานในระดับ จุล ภาค การบริการดา นตา งๆ โดยเฉพาะการบริการ
ดา นสุ ขภาพและสั งคม ซึ่ง พบวา ผู สูง อายุร อยละ7.8 ตอ งอาศั ย อยูต ามลํา พัง คนเดี ย ว
ผูสูงอายุเกือบรอยละ 50 มีโรคประจําตัวและเจ็บปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
(กองแผน และงบประมาณ อบจ.นนทบุรี, 2554) จากสถิติดังกลาว จะเห็นไดวาประชากร
ผูสูงอายุจํ านวนไมน อยที่ต องการการพึ่ง พา มีปญหาทางดา นสุขภาพ ดานสั งคม ดา น
เศรษฐกิจดานกายภาพที่อยูอาศัย ปญหาตางๆ เหลานี้จะสงผลถึงวิธีการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผูดูแล จึงมีความตองการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน การดําเนินงานดานผูสูงอายุไดรับความสนใจและดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม จึงไดจัดทําแผนระยะยาวผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 2 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) ซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหาของผูสูงอายุในดาน
สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน ดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานสวัสดิการสังคมรวมทั้งวัตถุประสงคหลัก นโยบายมาตรการตลอดจนเปาหมายแตละ
ดาน (วันดี โภคะกุล, 2548)
การกาวเขาสูประชากรผูสูงอายุไทยไดปรากฏชัดในศตวรรษที่ 21 จาก พ.ศ. 2503
ถึ ง ป จ จุ บั น ประชากรผู สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ โครงสร า งของประชากรผู สู ง อายุ จึ ง
เปลี่ยนไป และผูสูงอายุมีอายุยืน ยาวขึ้น ผูสูงอายุห ญิงมีมากกวาผูสูงอายุ ช าย สาเหตุที่
นําไปสูการสูงอายุคือ การลดภาวะการเจริญพันธุ การลดภาวการณตายสงผลตอการเพิ่ม
ประชากรผูสูงอายุ ถึงแมวาผูสูงอายุจะมีอายุยืนยาว แตกลับมีจํานวนปที่ตองพึ่งพาผูอื่น อัน
เนื่องจากการเจ็บปวยดวยเรื้อรัง ในขณะเดียวกันศักยภาพการเกื้อหนุนกลับลดลง อดีต
ประชากรแรงงาน 10 คนดูแลผูสูงอายุ แตปจจุบันแรงงาน 6 คน ใหการเกื้อหนุนผูสูงอายุ
1 คน และอนาคตป พ.ศ. 2573 ประชากรวัยแรงงาน 2 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน
ผูสูงอายุมีลักษณะที่เปราะบางทั้งรางกาย และจิตใจ สังคมไทยผูสูงอายุ ตองการ
ไดรับการเกื้อหนุนจากคูสมรสและบุตร สวนใหญบุตรเปนผูดูแลหลักยอมมีปญหาในการ
ดูแลเพราะสามารถดูไดในดานกายภาพเทานั้น ผูสูงอายุในเขตเมืองจะเปนกลุมเปราะบาง
ที่สุด เพราะมีจํานวนบุตรนอย ดานที่อยูอาศัยผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและอยูกับคูสมรสมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องความสามารถในการดูแลตนเอง เปนภาระหนักอยูในสภาวะที่
ไมมั่นคง ไดมีการคาดประมาณกันไววา ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
(Aged Society) ในป พ.ศ. 2570 (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) จากปญหาและนโยบาย
ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสํารวจคนหา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ว า ผู สู ง อายุ มี ป ญ หาสุ ข ภาพและมี ป จ จั ย อะไรบ า งที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
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พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อการวางแผน ดําเนินกิจกรรม สงเสริมสุขภาพ ในชุมชน
ตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ป ญหาสุ ขภาพและป จจั ยที่ ส งผลต อพฤติ กรรมสุ ภาพของผู สู งอายุ ในชุ มชนมี
อะไรบาง
2. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชนมีความสัมพันธกันอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู วิ จั ยใช แนวทางการวิ จั ยแบบการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
การวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดดําเนิน การวิเคราะหขอมูลซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก การแจกแจงความถี่ และคารอยละ ใชสําหรับวิเคราะหขอมูล
พื้น ฐานเกี่ย วกับสถานภาพของกลุ มตัว อยางและใชการวิเคราะห ถดถอย (Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
แบบปลายปดเพื่อสอบถามผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 150 ราย สุมตัว อยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ผูสูงอายุมีอายุอยูในชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
2) ตองอานออกเขียนได 3) ตองอาศัยอยูในหมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยดัดแปลงแบบสอบถามจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ขอคําถามสว นที่ 1
ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพในครอบครัว สวนที่ 3 คําถามที่เกี่ยวกับความเชื่อและคานิยม สวนที่ 4 คําถาม
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
ขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบประมาณคา แบบ Likert scale ในการรวบรวมขอมูล
ผูตอบแบบสอบถามใหร ะดับคะแนนตามความเปน จริงตามรายการขอคําถามในแตล ะ
ประเภทคะแนน 1-5 ใหคะแนน 1 ถารายการขอคําถามเปนจริง หรือเห็นดวยนอยที่สุด
และใหคะแนน 5 ถาเปนจริงหรือเห็นดวยมากที่สุดโดยใหความหมายของระดับคะแนนดังนี้
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เห็นดวยนอยที่สุด -------------------------------------------------------------เห็นดวยมากที่สุด
1
2
3
4
5
ความสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อและคานิยม การมีสวน
รวมของชุมชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ดังนี้

สัมพันธภาพในครอบครัว
-การทํากิจกรรมรวมกัน
- ความรักใครผูกพันกัน
-การสนับสนุนชวยเหลือจากบุคคลใน
ครอบครัว
ความเชื่อและคานิยมดานสุขภาพ
การมีสวนรวมในชุมชน
-เปนสมาชิกกลุม สุขภาพ
-เปนที่ปรึกษาดานสุขภาพ
-มีสวนรวมกิจกรรมตางๆ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- เศรษฐกิจ

พฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชุมชน
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รอยละของผูสูงอายุจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได
ตัวแปร

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช.
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปริญญาตรีและสูงกวา
3. สถานภาพสมรส
สมรส
โสด/หมาย/หยา/แยกกันอยู
4. แหลงรายได
จากรัฐบาล
บุตร/ญาติ
รับจางและอื่นๆ
5. อาศัยอยูกับ
คนเดียว
สามี/ภรรยา/ลูก/หลาน
ญาติ

จํานวน

รอยละ

45
105

30
70

16
71
28
17
18

10.7
47.3
18.7
11.3
12.0

82
68

54.7
45.3

63
47
40

42.0
31.3
26.7

11
126
13

7.3
84.0
8.7

จากตารางที่ 1 พบวา ผูสูงอายุ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.0 อายุสวน
ใหญอยูในชวง 60-70 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 68 มี ส ถานภาพสมรส เป น สมรส คิ ด เป น ร อ ย
ละ 54.7 ผู  ส ู ง อายุ ส  ว นใหญ จ บการศึ ก ษาชั ้น ประถมศึ ก ษา คิ ด เป น ร อ ยละ 47.3
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา รอยละ 18.7 และจบสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาเพียงรอยละ 24.6
ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 9.3 และแหลงของรายไดสว นใหญจะมาจากรัฐบาล คิด
เปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ รายไดจากบุตร-ญาติคิดเปน รอยละ 31.3 และมาจากแหลง
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 26.7 (รับจางทั่วไป) โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูกับครอบครัว (สามี/
ภรรยา/ลูก/หลาน) คิดเปนรอยละ 68.0 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.69) และพบวาผูสูงอายุที่ไมมีโ รคประจํา ตัว 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 ปวดเขาและอื่นๆ รอยละ 14.0
ตารางที่ 2 สถิติพรรณนาและเมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห
(150)
ตัวแปร
FAM

FAM
1

BEL
-.322**

COM
.503**

BEH
mean
.536** 3.8420

SD
.89148

1

-.386**

-.295** 3.9360

.82846

1

.457** 3.6237

.97383

1 3.6987

.52552

BEL
COM
BEH

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุสวนใหญมีความสัมพันธใน
ครอบครั ว และมีค วามเชื่ อดา นสุ ขภาพอยูในระดับดี ส ว นการมีสว นร ว มในชุ มชนของ
ผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุกับตัวแปรตางๆ มีคาอยูระหวาง -0386 ถึง .536 โดยตัวแปรดานความสัมพันธใน
ครอบครัว ดานการมีสวนรวมในชุมชนกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01และตัวแปรดานความเชื่อ คานิยมดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
ตัวแปร
สัมพันธภาพในครอบครัว
ความเชื่อและคานิยม
การมีสวนรวมของชุมชน
คาคงที่
R2=.326, SEE=.43135,F=25.054,Sig of F=.000

คาสัมประสิทธถดถอย
(b)
.396
-.080
.227
2.557

t

Sig t

5.024
-1.084
2.811
8.336

.000
.280
.006
.000

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

233

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ผูสูงอายุที่มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ดีและมีสวนรว มในชุมชมดีจ ะทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดี และมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ สวนความเชื่อและคานิย มดา นสุขภาพมีความสัม พัน ธกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ อยางไมมีนั ยสําคัญ และสามารถอธิบายการผันแปรของ
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุได รอยละ 32.6 ดวยความคลาด
เคลื่อนที่ .43135
อภิปรายผล
วัตถุประสงคขอที่ 1 จะไดวา ผูสูงอายุ สวนใหญเปนเพศหญิง สอดคลองกับการ
สํารวจผูสูง อายุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ที่วาปจจุบันประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ โครงสรางของประชากรผูสูงอายุจึงเปลี่ยนไป และผูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น
ผูสูงอายุหญิงมีมากกวาผูสูงอายุชายสอดคลองกับการศึกษา และไมสอดกับการวิจัย ที่ได
ศึกษาการดูแลรักษาตนเองของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศมีความสัมพันธ
กับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (สุลี ทองวิเชียร และคณะ, 2554)
ผูสูงอายุเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวาผูหญิง (ขวัญใจ ตันติวัฒน
เสถี ย ร, 2534) และผู สูง อายุ เพศชายมี ความสามารถในการดู แลตนเองดีก วาเพศหญิ ง
(ชลลดา คลายคลึง, 2545) และมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุเพศหญิง ซึ่ง
ขัดแยงกับการวิจัย (ทัศนา ชูว รรธนะปกรณ, 2554) พบวา ผูสูงอายุเพศหญิง มีร ะดับ
คะแนนวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวาเพศชาย รายไดสวนใหญจะมาจาก
รัฐบาล พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในภาพรวมพบวาอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายผูสูงอายุไดรับความสนใจและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในการทําแผนระยะ
ยาวผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 2 (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ซึ่งประกอบดวย
ขอมูล พื้น ฐานเกี่ย วกับสภาพปญหาของผูสูงอายุในดานสุขภาพอนามัย ดานสังคมและ
วัฒ นธรรม ดา นสวั ส ดิการสัง คมรวมทั้ งวัต ถุประสงค ห ลัก นโยบายมาตรการตลอดจน
เป า หมายแต ล ะด า น (วัน ดี โภคะกุล , 2548) และพบว า ผู สู ง อายุ ส ว นใหญม ีโ รค
ประจํ า ตัว ซึ ่ง สอดคลอ งกับ การศึ ก ษาของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว (กระทรวงสาธารณะสุข , 2551;
วิชัย เสนชุม และคณะ, 2554) ผูสูงอายุที่มีเศรษฐกิจ (รายได) สูง จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวา
ผูสูงอายุที่มีเศรษฐกิจ (รายได) ต่ํา สอดคลองกับงานวิจัย ไดศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุตามปจจัยพื้นฐาน (ลดาวัลย ประทีปชัยกูร และคณะ, 2551) พบวา
รายได ที่ แ ตกต า งกั น ทํ า ให ผู สู ง อายุ มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการดู แ ลตนเองที่ แ ตกต า งกั น
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สอดคลองกับ พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีความสัม พันธตอการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
การศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางมี
ภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขัดแยงกับงานวิจัยพบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ (พรรณทิพย หมื่นรักษ, 2551)
วัตถุประสงคขอที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุภาพของผูสูงอายุในชุมชน พบวา
สัมพัน ธภาพในครอบครัว และการมีสว นร ว มของชุมชน มีความสัมพัน ธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูส ูง อายุใ นชุม ชน อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ สว นความเชื่อ และคา นิย ม
พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเลย สัมพันธภาพในครอบครัว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยพยากรณบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแล และ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยางมี
นัยสําคัญ (วิชัย เสนชุม และคณะ, 2554)
การมีสวนรว มของชุมชน มีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ ไดแก การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และผูสูงอายุจึงตองการมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นๆ ทั้งวัยเดียวกันและตางวัย นอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นอง
แมวาศูนยกลางของสัมพันธภาพทางสังคมจะเนนในครอบครัวก็ตามการรวมกิจกรรมทาง
สังคม งานพิเศษและงานอดิเรกเปนหนทางสรางความสัมพันธกับบุคคลดวย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของดวงจิตต นะนักวัฒน (2550) ที่พบวา การรวมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ และผูสูงอายุจึงตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ทั้งวัย
เดียวกันและตางวัย นอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นอง แมวาศูนยกลาง
ของสัมพันธภาพทางสังคมจะเนนในครอบครัวก็ตาม การรวมกิจกรรมทางสังคม งานพิเศษ
และงานอดิเรกเปนหนทางสรางความสัมพันธกับบุคคลดวย (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2545)
ความเชื่อและคานิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
พบวา ความเชื่อและคานิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
อยางไมมีนัยสําคัญ การที่บุคคลมีความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพวาเปนผลของการกระทําของ
ตนเองหรื อไดรั บอิ ทธิ พลอํา นาจมาจากที่อื่ น หรื อผลของโชคชะตาถ าบุ คคลเชื่อ วา การ
ควบคุมพฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นจากอํานาจภายในตนเองมากกวาอํานาจภายนอกตนเอง
จากการรับรูการควบคุมสุขภาพ ซึ่งเปนปจจัยดานรูเกิด การรับรู เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําให
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เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ และคงไวซึ่งพฤติกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
(Pender, 2011)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. จากผลงานวิจัยที่พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรม
รวมกันภายในครอบครัว สรางใหมีความรักความผูกพันของครอบครัว ควรปลูกฝงใหเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
2. จากการวิจั ย พบวา การมีส ว นรว มของชุม ชน มีความสัมพั น ธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น รัฐบาลควรมีน โยบายให
องคการบริหารสวนทองถิ่นสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น โดยเนนและ
สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุเห็น
คุณคาในตนเองและใหความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การวิจัยตอไป ดังนี้
1. ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเมืองกับในชนบท
และผูสูงอายุที่อาศัยอยูท ี่บานกับอาศัยอยูที่บานพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห
2. ควรทําวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
3. ควรศึกษาวิจัยในกระบวนการมีสวนรวมที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
บรรณานุกรม
กองแผนและงบประมาณ อบจ. นนทบุรี. (2554). ขอมูลดานสังคม. สืบคนจาก
http://www.plannontpro.go.th (9 มีนาคม 2555).
กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย, สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ. (2551). ปญหาสุขภาพ
และการปฏิบัติตนสําหรับผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย.
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บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7 ฉบับที่ 3
เดื อนกั นยายน-ธั นวาคม 2556 นี้ ได รวบรวมบทความวิ จั ยและบทความวิ ทยานิ พนธ เพื่ อเผยแพร และ
แลกเปลี่ ยนความรูทางวิ ชาการของคณาจารย บัณฑิตศึ กษา และผู ทรงคุณวุ ฒิ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจํานวน 18 เรื่อง ประกอบดวยบทความวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยทุกบทความไดผา นการกลัน่ กรองจากผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับ
เปนที่เรียบรอยแลว
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ หวั ง เป น
อยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย และนักศึกษา
กองบรรณาธิการ
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ประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย : กรณีการสงเสริมกีฬากอลฟ
MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF THE TOURISM AUTHORITY
OF THAILAND : THE PROMOTION OF GOLF
อดิเรก เยีย่ มบุญญะ 1 รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 2 และผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 3
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Dr.Ekkaporn Rakkwamsuk3
1
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กรุงเทพฯ
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย : กรณี
การสงเสริมกีฬากอลฟ” นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาอยู 3 ประการ
1. เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายของการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยที่ มี ต อ การส ง เสริ ม
การทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการพัฒ นานโยบายสงเสริมการทองเที่ย ว
เชิงกีฬากอลฟ
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงกีฬากอลฟ
การศึกษาในหัวขอเนนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นจาก
ประสิ ท ธิ ผ ล การบริ ห ารการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย กรณี ก ารส ง เสริ ม กี ฬ ากอล ฟ
ภายหลั ง ที่ ททท. ได นํ า แนวคิ ด การพั ฒ นาภาครั ฐ แนวใหม ม าใช แ ละการส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวโดยกําหนดประเด็นปญหาของการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีการแปร
มโนทัศน และวิเคราะหขอมูลเพื่อตีความหมายของปรากฎการณที่เกิดขึ้นซึ่งมีขอคนพบ
4 ประการ ดังนี้
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1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริห ารโดยนํา
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใช รวมคิด รวมพัฒนา และบริหารงาน
แบบบูรณาการ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
3. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดย
จะเห็นไดวาการที่ภาคเอกชนไดมีสวนรวม และรับทราบถึงขอปญหาและความตองการ
4. ประสิทธิภาพของการบริหารของผูบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีการ
ประสานงานที่ดีกับภาคเอกชนและสมาคมกอลฟตางๆ ตลอดจนผูที่ใหความสนใจกีฬา
กอลฟ สอดคลองกับเปาหมายการสงเสริมการทองเที่ยว
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 การทองเที่ยว การสงเสริม กีฬากอลฟ
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ความสําคัญของปญหา
ในป จ จุ บั น กี ฬ ากอล ฟ ได ก ลายมาเป น กี ฬ าอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ผู นิ ย มเล น กั น อย า ง
กวางขวาง และเปน กีฬาที่ผูคนทั่วโลกใหการยอมรับ โดยนับเปนกีฬาเพียงชนิด เดีย วที่
สามารถพูดไดวาเปยมอรรถประโยชนมากมาย มากกวาการออกกําลังกายโดยทั่วไป เพราะ
นอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลว ผูที่เลนกอลฟยังสามารถใชเปนเวลาในการพักผอน
หยอนใจไดเปนอยางดี เพราะสนามที่ใชเลน นั้น จะมีบรรยากาศอัน งดงามและมีอากาศ
บริสุทธิ์สดชื่น ประกอบกับในชวงเวลาระหวางรอยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดใน
การประกอบธุรกิจการงานไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันนักธุรกิจสวนใหญก็ปฏิบัติกันเชนนี้ จน
อาจจะกลาวไดวา สนามกอลฟนั้นถือเปนหองประชุมนอกสถานที่ และนับเปนหองประชุม
ธรรมชาติขนาดใหญที่เปนศูนยรวมของนักธุรกิจทั่วไป สงผลใหนักธุรกิจจํานวนมากที่ไมเคย
เลนกอลฟก็ตองหันมาฝกเลน เพื่อที่จะไดเขาถึงนักธุรกิจที่จะติดตอดวยไดงายขึ้น ประเทศ
ไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการติดตอธุรกิจกับนานาประเทศ และเปนอีกประเทศหนึ่งที่
นักธุรกิจชาวตางชาติใหความสนใจในการเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งสถานที่ประกอบ
ธุรกิจนั้นนอกจากจะเปนที่ทํางานแลวสนามกอลฟก็เปนอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญไม
แพ กั น จากการได เ ล น กอล ฟ ในสนามของประเทศไทย ส ง ผลให ส นามกอล ฟ ของไทย
กลายเปนที่รูจักและชื่นชอบของนักธุร กิจ ที่ เปน นักกอลฟชาวตางชาติ สงผลใหเกิดการ
ประชาสัมพันธแบบปากตอปาก อีกทั้งยังมีหนวยงานหนึ่งที่ใหการสนับสนุนในการโฆษณา
และประชาสั ม พั น ธ ส นามกอล ฟ ไทยให ช าวต า งชาติ ไ ด ท ราบหน ว ยงานนั้ น ก็ คื อ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยนั่นเอง สงผลใหนัก กอลฟตางชาติสนใจที่จะเขามาเลนกอลฟ
พรอมๆ ไปกับทองเที่ยวและพักผอนในประเทศไทยในชวงเวลาวันหยุด แลวเวลาผานไปไม
นานสนามกอลฟไทยก็เปนที่รูจักและเปนที่สนใจของชาวตางชาติจนกอใหเกิดธุรกิจแนว
ใหมขึ้น คือ การทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ อยางไรก็ตาม การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
กอลฟนี้ เปน นโยบายที่ประเทศตางๆ ก็ใหการสงเสริมเชนกัน จากการศึกษาตลาดการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟของโลกในป 2550 พบวา สัดสวนของนักกอลฟซึ่งมีภูมิลําเนาใน
พื้นที่อเมริกาเหนือมีจํานวนมากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 58 ของนักกอลฟทั้งหมดในโลก
รองลงมาเปนนักกอลฟชาวเอเชีย มีจํานวนประมาณ รอยละ 24 ทั้งนี้ชาวยุโรปเลนกอลฟ
เพีย งรอยละ 12 สําหรับกลุมประเทศโอเชี ยเนีย อเมริกาใต และแอฟริกาใต มีจํานวน
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นักกอลฟรวมกันประมาณรอยละ 6 ของนักกอลฟทั้งหมด เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพียงประเทศเดียว มีจํานวนสนามกอลฟประมาณ 16,000 สนาม นับเปนจํานวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของสนามกอลฟทั่วโลก และมีนักกอลฟประมาณไมนอยกวา 27 ลานคน สวนใน
เอเชียมีนักกอลฟประมาณ 18 ลานคน เฉพาะญี่ปุนประเทศเดียวมีจํานวนนักกอลฟถึง
ประมาณ 13 ลานคน และคาดวาจะมีจํานวนนักกอลฟเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7 ในแตละ
ป ซึ่ ง นั บ ไ ด ว า เ ป น ต ล า ด ที่ 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
เมื่อพิจ ารณาถึ งสว นแบงตลาดของนักทองเที่ย วจากประเทศตางๆ เมื่อนํามาพิจ ารณา
เปรียบเทียบถึงแหลงที่มาของนักทองเที่ยวแลว พบวา ยุโรปและ เอเชีย -แปซิฟค เปนถิ่น
พํานักของนักทองเที่ยวสวนใหญในโลก โดยมีจํานวนถึงรอยละ 42.1 และ 23.7 ตามลําดับ
รองลงมาเปนอเมริกา จํานวนประมาณรอยละ 23.7 สวนนักทองเที่ยวจากตะวันออกกลาง
และอาฟริ ก ามี จํ า นวนเล็ ก น อ ยรวมกั น ประมาณร อ ยละ 7 ของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง หมด
นั ก ทั ศ นาจรส ว นใหญ ม าจากพื้ น ที่ อ เมริ ก า เอเชี ย และยุ โ รป ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ซึ่ ง มี จํ า นวน
นักกอลฟจํานวนมาก ซึ่งหากมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟอยางจริงจังแลว
จํ า นวนนั ก ทั ศ นาจรที่ เ ดิ น ทางเข า ยั ง ประเทศไทยย อ มจะทวี จํ า นวนมากขึ้ น และใน
ขณะเดียวกันก็จะใชจายมากขึ้นดวย ในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปกอน ประเทศไทยไดเริ่ม
สรางมาตรฐานในการเลนกีฬากอลฟทั้งในดายกายภาพอันไดแก สนามฝกซอม สนามแขง
ขัน ฯลฯ และทางดานการพัฒนาตัวนักกอลฟ นับเปนจุดเริ่มตนในการสรางรายไดจากกีฬา
กอลฟเปนครั้งแรก นอกจากการเลนเปนกีฬาในวงจํากัดของชนชั้นสูงนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่
6 เปนตนมา ในปจจุบันจากสนามกอลฟจํานวนประมาณ 250 สนาม มีประมาณ 60 สนาม
ที่มีมาตรฐานสากลและในจํานวนนี้มีจํานวนถึง 15 สนามซึ่งมีคุณภาพสูงสุดในโลก
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ตารางที่ 1 แสดงประมาณการนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศไทย
พ.ศ.2546–2550
พ.ศ.

2546
2547
2548
2549
2550

จํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศ

ประมาณการ
รายได

(ลานคน)
11.7
12.6
13.5
14.5
15.3

(แสนลานบาท)
3.84
4.55
5.17
5.85
6.68

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา (2554)

จํานวน
นักทองเที่ยว
ประเทศ
(ลานคน)
63.3
65.2
67.3
69.3
71.3

ประมาณการ
รายได
(แสนลานบาท)
3.24
3.42
3.61
3.80
4.01

โจทยวิจยั /ปญหาวิจัย
1. กีฬากอลฟมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวอยางไร
2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มียุทธศาสตรในการสงเสริมกีฬากอลฟและมี
การปฏิบัติตามยุทธศาสตรเหลานั้นอยางไร
3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีหลักการและ
แนวความคิด อยางไร รวมทั้งประสิท ธิผ ลของกระทรวงการท องเที่ย วและกีฬา ในการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟอยูในระดับใด
4. แนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟที่ ททท. จะตองดําเนินการ
ตอไปเปนอยางไร
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ภาพที่ 1 แสดงอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวไทยตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา (2550)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายของการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยที่ มี ต อ การส ง เสริ ม
การทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ
2. เพื่อศึก ษาปญ หาและอุป สรรคในการพัฒ นานโยบายสงเสริมการทองเที่ย ว
เชิงกีฬากอลฟ
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงกีฬากอลฟ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ในแงขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษาสัมภาษณนักกอลฟ และนักทองเที่ยว
ในเรื่องการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กราฟศึกษาการสงเสริมการแขงขันกีฬา
กอลฟ
2. ในแง ข อบเขตของผูใ ห ข อมู ล กลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ขอ มู ล กํา หนดขอบเขตตาม
สนามแขงขัน และสมาคมกอลฟ ไดแก นักกอลฟ และนักทองเที่ยวโดยเฉพาะเลือกผูที่มี
ความรู และมีประสบการณในการแขงขันและผูมีประสบการณในเรื่องกอลฟ
3. ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานระยะเวลาไววา ในการศึกษาเรื่องการแขงขันกีฬา
กอลฟโดยทําการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของนักกอลฟ และนักทองเที่ยวในการ
สงเสริมการแขงขันกอลฟกําหนดระยะในชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 เทานั้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงทฤษฎีและแนวความคิดในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยการกีฬา
2. ทําใหทราบถึงนโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่มีตอการสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยโดยกีฬากอลฟ
3. สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
กอลฟ เพื่อใหนักกอลฟและนักทองเที่ยว รูถึงการเดินทางเขามาเลนกีฬากอลฟในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย : กรณีศึกษา
การสงเสริมกีฬากอลฟ” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช
แนวทางแบบปรากฏการณ วิ ท ยา (Phenomenology) มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริม
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กีฬากอลฟ โดยใชวิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข อมู ล ตีความและวิ เคราะหข อมู ล ตามแนวทาง
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ในบทนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง การออกแบบวิ จั ย (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
มีลักษณะรวมสนทนาในประเด็นที่ผูใหขอมูลบอกหรือเลาใหฟงในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ
2. การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนการศึกษาประสบการณที่สมาชิก
ชมรมกอลฟ และนักทองเที่ยวโดยมีประเด็นสําหรับสนทนาตามคําถามการวิจัย วิธีการวิจัย
ลักษณะเนนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม (Morgan, 1988) โดยผูวิจัยทํา
หนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา (moderator) ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ
3. การสังเกตการณ (observation) การวิจัยนี้ใชทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
(participant observation) และการสั งเกตการณ แบบไม มี ส วนร วม (non-participant
observation) ประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬา
กอลฟ
4. การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬากอลฟ
ขอมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพื่อใชวิเคราะหตรวจสอบขอมูลรวมกับการ
เก็ บข อมู ล 2 วิ ธีแรกที่เกี่ยวข องกั บประสิทธิผลการบริ หารการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย
กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟเปนกรณีศึกษา เพื่อใหการจัดทํากลยุทธสงเสริมการทองเที่ยว
สําหรับการทองเที่ยวกลุมกอลฟมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน จึงจําเปนตองมี
การศึกษา วิเคราะหพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว โดยขอมูลที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการกําหนดแผนตลาดเชิงรุก ทั้งแผนตลาดโดยรวมและ
แผนตลาดเฉพาะกลุม เพื่อรับมือกับการแขงขันที่เขมขนไดอยางถูกตอง และยังสามารถนําขอมูล
ที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหมีเอกลักษณที่
แตกตาง และดึงดูดใจนักทองเที่ยวมากขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ ก ษาในบทนี้ ไ ด นํ า เสนอแนวคิ ด ต า ง ๆ และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรณีศึกษาการสง เสริมกีฬากอลฟ
ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ แสดงดังภาพ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

รายไดจากกีฬา
กอลฟเขาประเทศ

ยุทธศาตรกีฬากอลฟ

การสงเสริมกีฬา
กอลฟ

ผลการปฏิบัติงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดเขาถึงปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมกีฬากอลฟ ภายหลัง
จากที่ไดมี การศึกษา การนํา แนวคิดการจัดการภาครัฐ แนวใหมมาปรับใช โดยกําหนด
ประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีการแปลงมโนทัศนและวิเคราะหขอมูล
เพื่อตีความหมายปรากฏการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีขอคนพบในการวิจัยทั้ง 4 ขอ อันไดแก
1. เพื่อทราบทฤษฎีและแนวความคิดในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยการกีฬา
พบวา ในการสงเสริมการทองเที่ย วเชิงกีฬากอลฟจะตองมีองคประกอบที่สําคัญในการ
ผลักดันใหกีฬากอลฟเปนการทองเที่ยวเชิงกีฬ า จะตองประกอบดวยรัฐบาล ขาราชการ
พรรคการเมือง สมาคมและชมรมกอลฟตางๆ ในการสงเสริมอยางจริงจังโดยมีกระบวนการ
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กําหนดนโยบายอยางจริงจัง ซึ่งมีงบประมาณในการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ โดยมีกลุม
ชนชั้นนําที่สนใจกีฬากอลฟ เชน นักธุรกิจ นักการเมือง เขามามีสวนรวมในการผลักดันการ
สงเสริมการทองเที่ยวกีฬากอลฟ รวมทั้งเหตุผลของการกําหนดนโยบายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวกีฬากอลฟ
2. เพื่ อ ทราบนโยบายของการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยที่ มี ต อ การส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยโดยกีฬากอลฟ พบวา รัฐบาลสนับสนุนการทองเที่ยว
ในประเทศไทยโดยเฉพาะกีฬากอลฟในลักษณะที่ตองการใหประเทศไทยเปนจุดศูนยกลาง
การทองเที่ยวที่ใหทั่วโลกยอมรับถึงศักยภาพความพรอมของประเทศไทยในการเปนจุด
ศูนยกลางการทองเที่ยว ซึ่งเปนไปตามระบบโครงสรางการทํางาน ที่จะตองเกิดจากรัฐบาล
ที่จะตองเปนผูนําในการสรางภาพลักษณที่ดีตอการทองเที่ยวใหเห็นเปนรูปธรรมในการให
ภาคสวนอื่นนําไปปฏิบัติตาม
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ
เพื่อใหนักกอลฟ และนักทองเที่ยวในการเดินทางเขามาเลนกีฬากอลฟในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน พบวาการพัฒนานโยบายการสงเสริมการทองเทียวเชิงกีฬากอลฟจะตอง
ประกอบดว ย การเขามามีสวนรว มของทองถิ่นการสํารวจความตองการของกีฬากอลฟ
การวางแผนการปรับปรุง การบริห ารจัดการกีฬากอลฟ การประชาสัมพัน ธ การอบรม
การสงเสริมใหความรู การรักษามาตรฐานดานสุขอนามัย และการสรางความประทับใจใน
กีฬากอลฟ
4. เพื่อศึกษาและนํานโยบายสาธารณะโดยมีการสรางตัวแบบผูนําซึ่งประกอบดวย
กลุมผูนํา ขาราชการ เจาหนาที่อื่น และประชาชน โดยกลุมผูนํามีการกําหนดนโยบาย
ขาราชการและเจาหนาที่นํานโยบายมาสูการปฏิบัติ โดยมีประชาชนเปนผูรับนโยบาย และ
นโยบายนี้สามารถที่จะสนองตอบตอกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ สิ่งที่ คนพบคือ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยตอง ดําเนินการสงเสริมกีฬากอลฟอยางมีประสิทธิผลคือ ใหการสนับสนุน
ทั้งดานการเงิน และสงเสริมพัฒนา ในทุกดานขอคนพบหลังจากการศึกษาพบวา การศึกษา
กีฬากอลฟ โดยภาคเอกชนมีบทบาทสูงกวาเนื่องจาก เอกชนมีความพรอมกวาภาครัฐเปน
การบริหารภาพกวางไมไดสนับสนุนโดยตรง
อภิปรายผล
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กรณีศึกษาการสงเสริมกีฬากอลฟ ซึ่งผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิด และเอกสารการวิจัยที่
เกี่ย วของ มาเปนเครื่องมือในการทําวิ จัยในครั้งนี้คือ ศึกษาประสิทธิผลการบริห ารการ
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ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศึกษาถึงรายไดเขาประเทศจากการสงเสริมกีฬากอลฟ ศึกษา
การสงเสริมกีฬากอลฟ ศึกษาการพัฒนากีฬากอลฟ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดของผูที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมกีฬากอลฟมาเปนขอมูลในการศึกษา ซึ่งมีประเด็นขอคนพบ 4 ประการ ดังนี้
1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารโดยแนวคิด
เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใช รวมคิด รวมพัฒนา และบริหารงานแบบบูรณา
การ
2. ประชาชนใหความสนใจและสงเสริมกีฬากอลฟ
3. ประชาชนไดใหความรวมมือในการบริหารงานของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย โดยจะเห็น ไดวาการที่ภาคเอกชนไดมีสว นรว ม และรับทราบถึงปญหา และความ
ตองการ
4. ประสิทธิภาพของการบริหารของผูบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีการ
ประสานงานที่ดีกับภาคเอกชน และสมาคมกอลฟตางๆ ตลอดจนผูที่ใหความสนใจกีฬา
กอลฟ สอดคลองกับเปาหมายการสงเสริมการทองเที่ยว
จากที่กลาวมา กีฬากอลฟสงผลกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยพบวา
กีฬากอลฟเปน กีฬาที่ตองใชเงิน ลูกคาที่มาเที่ยวสว นมากมีร ายได ตองการที่พักผอนมี
โรงแรม รีสอรท การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรใหความสนับสนุนดานงบประมาณกับ
ภาคเอกชน เพื่อเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจใหความเห็นวา การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ควรใหความสนับสนุนกับดานกีฬาในเรื่อง การพัฒนา และการสงเสริมนักกีฬากอลฟ
จากการศึกษาสิ่งที่พบคือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยดําเนินการสงเสริมกีฬา
กอลฟอยางมีประสิทธิผลโดยในปจจุบันพบวา ไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน ใหความ
รวมมือในการพัฒนาสงเสริมกีฬากอลฟโดยจะพบวามีการจัดการแขงขันตามสนามกอลฟ
ตางๆ สงผลใหธุรกิจกีฬากอลฟมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแตก็ยังมีบางสิ่งที่จะตองไดรับความ
รวมมือจากภาคเอกชน ใหการสนับสนุนกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เชนขอคนพบที่
ผูวิจัยพบเจอคือ การสงเสริมกีฬากอลฟโดยภาคเอกชนมีบทบาทสูงกวาเนื่องจากเอกชนมี
ความพรอมกวาภาครัฐเปนการบริหารภาพกวางไมไดสนับสนุนโดยตรงกับการทองเที่ยว
ขอเสนอแนะ
1. การใหความรูแกประชาชนและผูที่มีความสนใจกีฬากอลฟในเรื่องของการ
บริห ารงานสมัย ใหม บริหารจัดการดว ยความมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลมีขอมูล ที่
ถูกตองชัดเจนเพื่อใชในการวางแผนพัฒนางาน กําหนดนโยบาย มีกระบวนการ ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจกับลูกคา การบริห ารงานแบบบูร ณาการมี
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เจาภาพมีสวนรวม มียุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงคพันธกิจชัดเจน รวดเร็วลดขั้นตอน
แกปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ องคประกอบสําคัญที่
ทําใหการบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลสําเร็จคือ การพัฒนาสรางวิสัยทัศนแบบคิด
ใหมทําใหม (Rethinking the Future) ไดแก หลักการ (Rethinking Principle)
การแขงขัน (Competition) การบริหารองคกร (Control & Complexity) ความเปนผูนํา
(Leadership) ระบบเครือขาย (Networking) มีสวนรวม (Participating)
2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรสงเสริมบุคลากรใหมีความรู 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) ตองคนหานวัตกรรมใหเกิดขึ้น เพื่อที่จะไดเปรียบในเชิงแขงขัน
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไดทันเวลา โดยตองเปดหาแหลงความคิดใหม ๆ
เพื่อการคนควาจากพนักงานทุกระดับดวยการใหรางวัลในการจูงใจจะไดนําไปสูการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ การเงิน (Financial) ตองสรรหาเงินมาลงทุนในหนวยธุรกิจ ให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคารวมทั้งตองหมั่นดูแลสุขภาพทางการเงินของ
องคการโดยใหพนักงานไดรับทราบถึงความ เปนไปของธุรกิจ กลยุทธเปนสากล (Global
Strategy) มีการวางแผนที่จะขยายตัวไปสูตลาดที่กวางขึ้น มิใชแตจะรุกตลาดเดิมเพียง
อยางเดียว กระบวนการผลิต (Production Process) ตองผลิตสิ่งที่จะขายได ในสิ่งที่ลูกคา
ตองการ ระบบขอมูลขาวสาร (Data System) มีการติดตามความเคลื่อนไหวของ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ใหทันกาลเวลา และทันความตองการใชของธุรกิจ ตองประมวลทุก
อยางเขาดวยกันตั้งแตขอมูล (Data) การบริหารขอมูล และการเขาถึงขอมูล “ขอมูลถือเปน
ทรัพยสินทางปญญาขององคการ ” การตลาด (Marketing) เปนหนาที่ของทุกคนทุกฝายใน
การทําการตลาดมิใชห นาที่ของฝายการตลาดแตเพียงอยางเดีย ว โดยจะตองสรางเปน
วัฒ นธรรมใหเกิดขึ้น ในองคการ การบริห าร (Management) ผูบริหารทุกระดับชั้น
นอกจากจะทําการบริหารจัดการในแตละหนวยขององคการแลว ยังตองมีจิตวิญญาณของ
การเปนนักการตลาดดวย เนื่องจากปจจุบันตองบริหารงานภายใตแนวคิดใหคุณคาแกลูกคา
(Consumer Value) การใชกลยุทธเปนพันธมิตร (Strategic Partner) ไมจําเปนตองมีคน
มาก เนื่องจากอะไรที่คนอื่นทําแลว ทําไดดีกวา ถูกกวา ใหนําเขามารวมกับธุรกิจได เชน
Outsourcing, Strategic Alliances เปนตน การใชกลยุทธการรวมทุน (Joint Ventures)
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ผูจัดจําหนาย (Vendor Partnering) การมีเครือขายทางธุรกิจที่จะตอแขนตอขา จะทําให
องคการมีความสามารถในการสงสินคาหรือบริการไปยังลูกคาไดมากและทั่วถึงขึ้น การทํา
ใหลูกคาคิดวาลูกคาก็คือหุนสวนของกิจการทําใหลูกคามีความรูสึกเปนเจาของคนกลาง
(Middlemen) เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จทางการตลาดในการกระจายผานผูคาคนกลาง
ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคคนสุ ด ท า ย ให ไ ด รั บ ความพึ ง พอใจ หรื อ ถึ ง ผู บ ริ โ ภคโดยตรง ดั ง นั้ น
จึงตองมีการรักษาสัมพันธภาพไวใหยาวนาน
บรรณานุกรม
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ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFLUENCING
ACADEMIC ADMINISTRATION FOR VOCATIONAL INSTITUTES
อัชฌพร อังกินันทน สมคิด สรอยน้ํา แนงนอย ยานวารี และสวัสดิ์ โพธิวัฒน
Atcharporn Ankinandana, Somkid Sroinam, Naengnoi Yanwaree, and Sawat Pothivat,
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยใชการวิเคราะหเอกสาร
รวมกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลโดยการจัดกลุมตัวแปร ระยะที่ 2 เปนขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองของ ตัว
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 490 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ในครั้งนี้มีคา IOC ระหวาง 0.71 - 1.00 มีคาความเที่ยง 0.93 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ใชโปรแกรมลิสเรลในการ
วิเคราะห ความเบ ความโดง องคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัยสรุปวา
1. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบดวย 1) ภาวะผูนําทางวิชาการ 2) สมรรถนะองคการ
3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
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2. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน 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. ผลการศึก ษาอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางออ มและอิ ท ธิพ ลรวมต อการ
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. เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางของตัว
แปรแฝง กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ การบริหารงาน
วิชาการ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ ตัวแบบ ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดถึงรอยละ 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 CoOperative
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 ครอบครัวที่อบอุนมีสภาพแวดลอมที่ดีมีสังคมที่สันติ เอื้ออาทร มีการสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานการสงเสริมการคุมครองแรงงานภาคอุตสาหกรรม การสรางงานให
ประชาชนในวัย ทํางาน กระแสโลกาภิ วัต น การเปลี่ย นแปลงความเจริญ กา วหนา ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู สงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งปจจุบันเปนยุคสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ความรูและภูมิปญญาของ
สังคมถูกนํามาใชเปนเครื่อง-มือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับนานาชาติ
สงผลใหประเทศทั่วโลกทบทวนบทบาทแนวทางการจัดการศึกษา ดวยเปาหมายเพื่อสรางและ
พัฒนากําลังคนที่มีความรูความสามารถนําการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมให
กาวสูศตวรรษใหมอยางมั่นคงยั่งยืน การอาชีวศึกษามีหนาที่จัดการศึกษา และฝกวิชาชีพ
เพื่อผลิตพัฒนากําลังคนระดับฝมือระดับเทคนิคระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรงรัดพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยจัดการศึกษาอาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไว
3 รูปแบบคือ การอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคีเปนสิ่งสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองคความรู คนควาวิจัยใหบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอศ. จึงถูกคาดหวังใหเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสูสังคมที่พึงปรารถนาโดยจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหง เหตุนี้การหาตัวแบบการบริหารงานวิชาการในสถาบันการ
อาชีวศึกษาจึงสําคัญและจําเปน สภาพปจจุบัน แนวโนมสงผลใหสถานศึกษาของ สอศ.
มี ก ารกํ า หนดเป า หมายพั ฒ นาไปสู ทิ ศ ทางแนวโน ม การปรั บ เปลี่ ย นให พั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อสรางพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณเปนคนดี คนเกง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดมีความสุข ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะ
คนพบตัวแบบในการพัฒนางานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามเกณฑ มาตรฐาน
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในอนาคต จากความคิดเห็นของผูมีที่เกี่ยวของ
และมุมมองของผูเชี่ยวชาญ มุงสูความเปนมาตรฐานทางวิชาการ ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒ นาการศึกษา ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนที่จะศึกษา ตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ เพื่อนําขอที่
คนพบมาใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา และเพื่อ
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นําเสนอตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ ของสถาบั น การ
อาชีวศึกษา
2. ตั ว แบบ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีลักษณะอยางไร
3. ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบตัว แบบความสัมพัน ธเชิงสาเหตุของปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตด า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด และทฤษฎี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
การบริห ารงานวิชาการปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการบริห ารงานวิช าการและรูปแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ขอบเขตด า นประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด วยแหล งข อมู ลจากตํ ารา
เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การสัมภาษณผูใหขอมูล คือ ผูบริหารระดับกระทรวง และ
ผูบริหารระดับสูงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูความสามารถดานวิชาการ เปนคณะกรรมการในการดําเนินการจัดตั้งสถาบัน และ
นํานโยบายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ลงสูการปฏิบัติจํานวน 8 คนใน
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ กลุ ม ประชากรในการวิ จั ย เป น ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
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รองผูอํานวยการในสถานศึกษาจํานวน 2,075 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตดานตัวแปร ในการวิจัยนี้ไดกําหนดตัวแปรเปน 2 ประเภทคือตัวแปรแฝง
ภายในและตัวแปรแฝงภายนอกที่เกี่ยวของกับตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเขาไวในตัวแบบ ในที่นี้เสนอ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปน 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 ระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริห ารงานวิ ช าการของสถาบัน การอาชีว ศึ กษาโดยรวิ เคราะหเอกสาร และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบการสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจัดขอมูลเปนกลุมตัวแปร ระยะที่ 2
เปนการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 415 แหง ๆ ละ 5 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 2,075
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ มีคาความเที่ยง 0.93
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และใชโปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะหความเบ ความโดง และตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัย
ในระยะที่ 1 การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถาบั น การอาชี ว ศึก ษา ผลการวิเ คราะห เอกสาร ตํา รา แนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณในการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดปจจัยตัวแบบการ
บริหารงานวิชาการและจัดทํารางปจจัย ตัวแบบไดตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร 1) ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 2) สมรรถนะองคการ 3) กระบวนการในการสื่อสาร 4) ความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดรวม 19 ตัวแปร ระยะที่ 2 การตรวจสอบตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการวัดของตัวแปรแฝง และ
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ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษากับขอมูลเชิงประจักษจํานวน 5 ตัวแปร พบวา ตัวแปรทั้งหมด
สอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร า ง มี ค วามถู ก ต อ ง
เหมาะสมสอดคลองในเชิงทฤษฎี การวิเคราะหจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวแปรแฝง
ภายนอกมีจํานวน 2 ตัวแปรคือ ภาวะผูนําทางวิชาการและสมรรถนะองคกร ตัวแปรแฝง
ภายในมีจํานวน 3 ตัวแปรคือ การบริหารงานวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
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
สถิติที่ระดับ .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) มี ค วามชั น น อ ยกว า เส น ทแยงมุ ม แสดงว า รู ป แบบสมมุ ติ ฐ านยั ง ไม ส อดคล อ ง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงปรับรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดวยวิธีการปรับเพิ่มพารามิเตอร (ธีรเดช ฉายอรุณ, 2552) ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมี
ความสัมพันธกันไดตามคําแนะนําในดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ของ
โปรแกรมลิสเรลที่วาคาไค-สแควรจะลดลงมากหากยอมผอนคลายใหความคาดเคลื่อนใน
การวัดมีความสัมพันธกันไดและอาศัยความรูในเชิงทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ โดย
ปรับเพิ่มพารามิเตอรจํานวน 121 คู 8 คือ TE 48 คู TH 45 คู และTD 28 คู หลังจากการ
ปรั บ รู ป แบบทํ า ให โ มเดลสมมุ ติ ฐ านที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใชวัดความกลมกลืนของรูปแบบมีคาไค-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 ซึ่งทุกคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ตามเกณฑ ถื อ วา รู ป แบบสมมติ ฐ านมีค วามสอดคลอ ง กลมกลื น กับ ข อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ
ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
อภิปรายผล
การวิเคราะหปจจัยความสัมพันธนี้ เพื่อศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 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. ศึกษาตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา พบวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่วางไวโดยทุกปจจัยในตัวแบบ 5 ปจจัยรวมกัน
พยากรณการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดรอยละ 85 ถือไดวา เปนตัว
แบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่มีนัยสําคัญทางสถิติเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับได
ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบ
การวั ด มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น อย า งแท จริ ง สอดคล อ งกั บ การสั ม ภาษณ รั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.วิลาวัลย ตัณ วัฒนพงศ สอดคลองกับ
ฮาลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985) พบวา ความกาวหนาของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อสรางแนวคิดภาวะผูนําทาง
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วิชาการ การพัฒนาพันธกิจเปาหมายการบริหารจัดการศึกษา และการสงเสริมบรรยากาศ
การเรี ย นรู ท างวิ ช าการ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น งาน เลดท วู 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 ความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาที่ในการ
บริหารจัดการ และพอรทีน (Portin, 2001) สรุปวา การแสดงพฤติกรรมเปนผูนําในการ
สงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา มีปจ จัย ที่ สําคัญในการ
สนับสนุน เพื่อเอื้อ อํานวยใหกิจ กรรมขององคการดําเนิน ไปอยางราบรื่น เหมาะสมเกิด
ผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคกร กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
2. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจ จัย ที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว พบวา
2.1 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรง ตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษาโดยมี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผาน
ปจจัยกระบวน การในการสื่อสาร และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
รวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของ นายประเสริฐ แกวเพ็ชร ดร.อกนิษฐ คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ขอคนพบ
สามารถอธิบายไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตรงตอการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึงการเปนสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมี
ผลผลิตคือผูเรียนที่มีสมรรถนะ ผูบริหารถือวาเปนผูมีมุมมองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
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หลักสูตร มีวิธีการประเมินผูเรียน รวมทั้งการจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
การประเมิน การสอนของครูโ ดยการวางแผนเพื่อพัฒ นาความเปน ครู มืออาชี พ พัฒ นา
หลักสูตร และกระบวนการเรีย นรูการจัดทําทะเบีย นและวัดผลประเมิน ผลการสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรู คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติของความมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา จอหน ที เซฟาสท
(John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองที่
เป นบทบาทของผู บริ หารสถานศึกษาต องเป นผูนํ ายุคใหม ที่ ทาทาย ตองบริ หารจากการ
ประเมินผล การบริหารจัดการที่เชี่ยวชาญ มีภาวะผูนําทางการศึกษาตามแบบแผน และมี
วัฒนธรรม มีการกระทําที่ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดย
จั ดการเรี ย นการสอนรู ปแบบใหม ๆ มี มุ มมองการศึ กษากั บเศรษฐศาสตร และสามารถ
เทียบเคียงกับอารยะประเทศได ตรงกับแนวคิดของ แม็คเก็ททริค และแมนเซอร (McGettrick
& Mansor, 1999) กลาวถึง 3 ตัวแปรคือ เปาหมายของผูเรียน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู สมรรถนะของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เชฟพาลด (Sheppard, 1996)
พบวา พฤติกรรมการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคอีแวน (McEwan, 1998) ซึ่ง
เสนอขั้นตอนการเปนผูนําทางวิชาการไววา ผูบริหารจะตองสามารถทํางานวิชาการรวมกับ
ครูไดตองอาศัยนวัตกรรม บรรยากาศที่นาจะนําไปสูการเรียนรู
ในดานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
บริหาร งานวิชาการ รองลงมา สอดคลองกับการใหสัมภาษณของ ดร.อกนิษฐ คลังแสง
ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ ทานนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ซึ่งสอดคลองกับ ฮอลลิงเจอร และเอค
(Hallinger & Heck, 1997 อางถึงในอมรา จํารูญศิริ, 2555) ที่กลาววา ผลของภาวะผูนํา
ทางวิชาการคือ การรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรูใหชัดเจน
สอดคลองกับ เอริก มิคคาเร็ก และฮอย (Alig-Mielcarek, 2003) ที่พบวา ภาวะผูนําทาง
วิชาการเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยใหโรงเรียนสัมฤทธิ์ผลระดับสูงได เพราะเปนเพียง
บทบาททางอ อมที่ ได ผ ลโดยตรงนั้ น เกิ ดจากการมุ งเน น ทางวิ ช าการ การเอาใจใส กั บ
กระบวนการในการสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยคํานึงถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ดีที่สุด สอดคลองกับเจนติลัคซี่ และมูโต
(Gentilucci & Muto, 2007 อางถึงใน อมรา จํารูญศิริ (2555) ไดทําการวิจัย พบวา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษามีอิทธิพลสูงมาก ซึ่งในการที่จะพัฒนาผาน
บุคคลอื่นนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรมที่เอื้อตอผูรวมงาน
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อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ แสดงใหเห็นวาผูบริหารถึงแมจะมีบทบาท
หรื อ พฤติ ก รรมการดํ า เนิน งานของภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการน อย แต บ ทบาทของการใช
กระบวนการในการสื่อสารใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานและบริหารจัดการโดยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ซึ่งการที่ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปร
อื่น ๆ นั้นเปนผลใหผูบริหารรูจักเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ ไลทวูด และ
ดูค (Leithwood & Duke, 1999) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบตาง
ๆ เชน ภาวะผูนําเชิงสถานการณ ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสําเร็จของผูเรียนเพียง 1 ใน
4 เทานั้น ที่เหลือไดรับอิทธิพลทางออมผานคณะครู หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่ไดปฏิบัติงาน
รวมกันกับผูเรียน
2.2 สมรรถนะองคการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะองคการมี
อิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษามีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอคนพบสามารถอธิบายไดวาสมรรถนะองคการเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้น ในองคการ เปนผลจากผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําใหแตละองคการมีความแตกตางกันเนื่องมาจากนโยบายการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม
และโครงสรางองคการ สอดคลองกับการสัมภาษณทาน จุลินทร ลักษณะวิศิษฎ ดร.อกนิษฐ
คลังแสง ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ นายเฉลียว อยูสีมารักษ และกิตติมา ปรีดีดิลก (2545)
กลาววา บทบาทของการเปนผูนําของผูบริหารวาไดถูกพัฒนาเรื่องของบุคลากร นักเรียน
สถานศึกษากับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการสอน การเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกความสัมพันธระหวางงานโดยโยงสูบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการแบบตาง ๆ ควร
ทําหนาที่เปนผูนําทางการสอน หรือผูนําทางวิช าการ โดยมีความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทํางานของครู การตั้งความคาดหวังสูงเกี่ยวกับ
ผูเรียน และครูเนนความมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูง
การจัดดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา
ดํารงไวซึ่งความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยคงความมีระเบียบ การพัฒนาแผน การพัฒนาสถานศึกษา
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การจัดใหมีระบบการสื่อสารภายในที่ดี และเขมงวดตอการคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนง
ครู นอกจากนี้ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูเพื่ออธิบาย
ปจจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการที่เปนปจจัยสาเหตุ หรือสงผลตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู จากการคนพบผลการวิเคราะห พบวา รูปแบบการวัดมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว คือ นโยบายการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ สภาพแวดลอม และ
โครงสรางองคการ เปนองคประกอบของตัวแปรสมรรถนะองคการอยางแทจริง สอดคลอง
ดังที่ ธงชัย สันติวงษ (2539) และแนวคิดของ เสตียร (Steers, et al., 1993) ที่ใหทัศนะ
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะขององค ก ารจํ า แนกป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารองค ก าร
4 องคประกอบคือ ลักษณะขององคการคือ โครงสรางและเทคโนโลยี ลักษณะสภาพ
แวดลอม ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาด ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการคือ
ระดับงานที่ปฏิบัติและความผูกพันเกี่ยวของกับงาน นโยบาย และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะองคการมีอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยกระบวนการใน การสื่อสาร
และปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวาผูบริหารนอกจากตองมีความรู
และทักษะดานนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ในองคการ สภาพแวดลอมโครงสรางองคการแลวผูบริหารยังตองคํานึงถึงกระบวนการใน
การสื่อสาร ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเกี่ยวกับการรับขาวสาร การ
ใชชองทางในการสงขาวสาร การสงขาวสาร การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครูความสามารถในการปรับตัวของครู สอดคลองกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร
(2539) กิตติ บุนนาค (2541) และแนวคิดของ สเตียร (Steers, et al., 1993) ที่ใหทัศนะ
เกี่ ย วกับ สมรรถนะขององค การวา เป น สมรรถนะการบริห ารจั ดการของผูบ ริ ห ารที่ ใ ช
ทรัพยากรขององคการอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย คาสท
และ เจมส (Kast & James, 1973 อางถึงในเสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2547) ที่ใหทัศนะวา ใน
องคการหนึ่งประกอบไปดวยปจจัยยอย 4 ปจจัย คือ1) ปจจัยดานมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการ 2) ปจจัยดานมนุษย และวัฒนธรรม
ซึ่งเปนตัวริเริ่มเกี่ยวกับ ความคาดหวังในการทํางาน 3) ปจจัยดานยุทธวิธี จะมีสารสนเทศ
เปนตัวนําไปสูโอกาสการแกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน 4) ปจจัยดานเทคโนโลยี มุงเนนไปที่
กระบวน การเรียนการสอน ซึ่งทั้งสี่ปจจัยดังกลาวจะตองทํางานไปดวยกันจึงจะสามารถทําให
ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จ
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2.3 กระบวนการในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยกระบวน การใน
การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการบริห าร งานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษามี
อิทธิพลทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความ
รว มมือสนับสนุน ของผูปฎิบัติมีอิทธิ พลรวมตอการบริ ห ารงานวิช าการของสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา เปนเรื่องที่มีความสําคัญตัวแปรหนึ่ง
เพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้นในองคการ เปนผลมาจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําใหแตละองคการมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
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 การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั้งโรงเรียนมี
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
เป า หมายของโรงเรี ย น 3) การให คํ า ปรึ ก ษาและการประเมิ น การเรี ย นการสอน
4) การประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร 5) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน
6) การใชเวลาในการเรียนการสอน 7) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 8) การบํารุงรักษา
9) การจัดสิ่งจูงใจใหครูผูสอน 10) การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ 11) การจัดสิ่งจูงใจให
นักเรียน เชนเดียวกับ เมอรฟ (Murphy, 2003); เวบเบอร (Weber, 1996) คือ การใหคํา
นิย ามและการสื่อ สารเปา หมายร ว ม การกํากั บติ ดตาม และการให ขอมู ล ป อนกลั บต อ
กระบวนการสอนและการเรียนรูการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา กระบวนการในการสื่อสารมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผานปจจัยความรวมมือ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ นั่นแสดงวา ผูบริหารนอกจากตองมีความรูและทักษะกระบวนการ
ในการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ การบริ ห ารวิ ช าการแล ว ผู บ ริ ห ารยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความร ว มมื อ
สนับสนุนของผูปฎิบัติ โดยตองเรียนรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ความพึงพอใจ
ในงานของครู และความ สามารถในการปรับตัวของครู ดังที่ เลดทวูด และดูค (Leithwood
& Duke, 1999) มีแนวคิดสําคัญดานภาวะผูนําคือ การเรียนการสอน การเปนผูนําการ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

263

เปลี่ยนแปลง การสงเสริมคุณธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารจัดการ ดานความ
เทาทันสถานการณ และจอหน ที เซฟาสท (John T. Seyfarth, 1999) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําทางการศึ กษาว า นอกจากมุ มมองที่เปนบทบาทของผูบริ หารสถานศึกษาแล ว
ผูบริหารตองเปนผูนํายุคใหมที่ทาทาย ตองบริหารจากการประเมินผลการบริหารจัดการที่
เชี่ยวชาญ และมีภาวะผู นําทางการศึกษาตามแบบแผน และมีวั ฒนธรรม มีการกระทําที่
ถูกตอง เปนผูปรับเปลี่ยนผูเรียนใหพัฒนาไปสูความโดดเดนโดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม มีมุมมองการศึกษากับเศรษฐศาสตรและสามารถเทียบเคียงกับอารยะประเทศได
เนื่ อ งจากสถานศึ กษาสั ง กั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี บ ริ บ ทที่
แตกตางกันทั้งขนาดและสถานที่ตั้ง พอรทีน (Portin, 2001) สรุปบทบาทที่เหมือนกันของ
ผูบริหาร แมจะตองบริหารสถานศึกษาที่มีบริบทตางกัน คือ การแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การเปนผูนําสงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนยอมจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสังเคราะหผลงานวิจัย
เกี่ย วกับพฤติกรรมความเปน ผูนําทางวิ ช าการของผูบริห ารสถานศึ กษาของ เชฟเพิล ด
(Sheppard, 1996) พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งมี
องคประกอบคือ สนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ (2538 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2548) ใหทัศนะวา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการคัดเลือกบุคคล อบรมพัฒนารวมถึงประเมินผล
การปฏิบัติงานในองคการสมัยใหมถือวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนระยะยาวที่ตองมีการสนใจเปนพิเศษเทากับเปนการสรางความมั่นใจขึ้น องคการ
จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายระยะยาวไดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพที่เกิดจากการ
สรรหา คัดเลือก อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย ใ ห มี คุ ณ ค า ได อ ย า งยั่ ง ยื น และเมื่ อ พิ จ ารณาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผลของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) พบวา คุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ถือเปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลที่สําคัญของสถานศึกษาคือ ถาครูมีคุณภาพ
การสอนหรือการปฏิบัติงานต่ํา ผูเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ไปดวย ดังนั้น
ผูบริหารจะตองสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพความ
ต อ งการจํ า เป น ที่ แ ท จ ริ ง ของครู มี ก ารวางแผน พั ฒ นาบุ ค ลากร กํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ (Chrispeels, 1990; Purkey & Smith, 1983 ; Shannon &
Bylsma, 2003) ทั้งนี้ครูที่สอนในสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา โดยเนนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักสูตรการสอน การประเมินผลอยางเปนระบบ จัดใหมีการเยี่ยมชั้น
เรียน กํากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร เนนงาน
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วิชาการ พัฒนาวิชาชีพของครู และพยายามใหขอมู ลปอนกลับแกครู และนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2546; Alig-Mielcarek, 2003)
2.4 ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยความ
รวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา และมีอิทธิพลรวมตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอคนพบดังกลาว สามารถอธิบายไดวา ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ มีอิทธิพล
ทางตรง เปนเรื่องที่มีความสําคัญตัวแปรหนึ่งเพราะเปนสภาพที่เกิดขึ้นในองคการเปนผลมา
จากผู บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทํ า ให แ ต ล ะองค ก ารมี ค วามแตกต า งกั น อั น
เนื่องมาจากเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแลว ผูบริหารตองคํานึงถึง
ความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติโดยตองเรียนรูการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 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) ความมั่นคง 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 ถาผูบริหารตองการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการเพื่อใหเกิด
สมรรถนะของผูเรียนอันจะสงผลถึงตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา ผูบริหารตองสงเสริมความรว มมือ
สนับสนุน ของผูปฎิ บัติโ ดยคํานึ งถึง ความพึงพอใจในงานของครู ความสามารถในการ
ปรับตัวของครู การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เปนแนวปฏิบัติ
ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีความนาเชื่อถือได และสามารถนําผลการวิจั ย ที่
สงผลถึงการบริหารงานวิชาการคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการ
ในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ ผูปฏิบัติ ไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใช
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการผูบริหารบุคลากร ผูเรียน เทคโนโลยีตาง ๆ ใหเกิดผล
สํา เร็ จ อยา งต อเนื่อ งและเปน ประโยชนต อ ผูบ ริห ารที่จ ะนํ าไปพั ฒ นาสถานศึก ษา และ
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สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ตลอดจนถึ ง หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนํ า ไปใช กํ า หนดนโยบาย
วางแผนพัฒ นาความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และสถาบันการ
อาชีวศึกษา ใหเปนไปอยางมีทิศทางมีความเปนไปได และมีความเหมาะสมตอไป รวมถึง
เปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้ง
นี้ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมที่หลากหลาย ทันสมัย และสามารถนําไปใชเปน แนว
ทางการบริหารงานวิชาการตอไป
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2 ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งนี้ ผลที่ปรากฏจากการวิจัยทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับความสอดคลองกลมกลืนของรูปแบบและสวนที่เกี่ยวของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ผูวิจัยนําแนวคิดกําหนดขอเสนอแนะ
เพื่อ ประโยชน ตอ การพัฒ นาโดยให ขอ เสนอแนะไว 2 ประการ คื อ ข อเสนอแนะ จาก
ผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรใชเปนแนวทางกําหนดใหการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดความสําเร็จอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยทั้ง 4 ปจจัยคือ ภาวะผูนําทางวิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการ
สื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติเนื่องจากเปนปจจัยที่สามารถพยากรณการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดเปนอยางดีโดยมีลักษณะตามตัวชี้วัดของ
แตละปจจัย ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนแนวทางที่ปรากฏใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
1.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยตามลําดับ ดังนี้ ภาวะผูนําทาง
วิชาการ สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของ
ผูปฎิบัติ ซึ่งป จ จัย ภาวะผู นําทางวิช าการของสถาบัน การอาชี ว ศึกษา มีค าสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลรวมสูงสุดตอการเปนตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ อีกทั้งคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมสงผาน สมรรถนะองคการ กระบวนการในการสื่อสาร และ
ภาวะผูนําทาง วิชาการ สมรรถนะองคการ สงออมผานความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
ไปยังการบริหารงานวิช าการแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถ ใชส มรรถนะ
องคการ กระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติรวมกันเพื่อใช
ในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาไดดี ดังนั้นผูบริหารควรนําไปสราง
และพัฒนาองคการในเรื่องตาง ๆ และสามารถใชกระบวนการเชนเดียวกับงานวิจัยนี้ได
กลาวคือ มีการสรางกรอบ รางรูปแบบ พัฒนาตัวแปร ใชวิธีการทดสอบเพื่อยืนยันทางสถิติ
จะทําใหไดตัว แปรที่มีประสิทธิภ าพไปใชในการกําหนดนโยบายและใชในการประเมิ น
การดําเนินงานนั้น ๆ ได
1.3 ควรพัฒนาปจจัยในตัวแบบตาง ๆ เพื่อใหมีอิทธิพลทางออมที่จะ
สงผลตอการบริห ารงานวิช าการของสถาบัน การอาชีว ศึกษา โดยคํานึงถึ งการพัฒ นาที่
สงผานการพัฒนาในปจจัยอื่น ๆ ตามลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 3 ตัวแบบ
ดังนี้
ตัวแบบที่ 1 พัฒ นาปจ จัย ภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
ตัวแบบที่ 2 พัฒ นาปจจัย สมรรถนะขององคการ เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร และความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ
ตัวแบบที่ 3 พัฒนาปจจัยกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อสงผล
การพัฒนาผานปจจัยความรวมมือสนับสนุนของผูปฎิบัติ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

267

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการนําตัวแปรที่คาดวาจะเปนตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในแตละองคประกอบอาจจะได รับอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมไดนํามา
ศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดวย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ในเชิงลึกโดยการใชวิธีวิจัย เชิงคุณภาพใน
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ หรือการวิจัย กรณี
ศึกษา (Case Study) เพื่อคนหาองคประกอบทางการบริหารอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือจาก
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหไดตัวแบบที่เหมาะสม และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก
ที่สุด
2.3 ควรทําการวิจัยเพื่อสรางเกณฑการประเมิน หรืออาจจะพัฒนาตัวแบบ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีความชัดเจนมากขึ้นและเหมาะกับ
บริบทของแตละสถาบัน
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ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
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บทคัดยอ
การวิ จัย นี้มี วัตถุป ระสงค เพื่ อ 1) ศึก ษาแนวคิดทฤษฎีเ กี่ย วกับสภาพปจ จัย ที่ มี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 2) นําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต อการเปน องคก ารแห งการเรีย นรู ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูและความสัมพันธเชิงสาเหตุแลวทําการ วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณคือ ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
ทางดานการบริห ารการศึกษาหรือผูมีประสบการณดํารงตําแหนงผูบริหารในสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณ ประเภทมีโครงสราง
ผลการวิจัยพบวา
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา
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สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาประกอบด ว ยป จ จั ย ด า นต า งๆ ได แ ก
1) ภาวะผูนําองคการ 2) วัฒนธรรมองคการ 3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ
4) การบริหารจัดการองคการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ 7) บรรยากาศ
องคการ 8) การจูงใจ และ9) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา จะตองมีคุณลักษณะรวม 5 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียนรู 2) ดาน
องคการ 3) ดานคนในองคการ 4) ดานการจัดการความรู และ5) ดานเทคโนโลยี
ซึ่งลักษณะตางๆ ดังกลาวจะตองเอื้อและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการไดเรียนรูรวมกัน
ตลอดเวลาและอย างต อ เนื่ อ ง เพื่อ นํ า ไปสู การพั ฒ นาศัก ยภาพของสถานศึ กษาให เ ป น
องคการแหงการเรียนรู
2. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปน องคการแหงการเรีย นรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพบวา 1) ปจจัยดานภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรองคการ การบริหารจัดการองคการ โครงสรางองคการ ระบบองคการ
บรรยากาศองคการ การจูงใจบุคลากรในองคการ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ลวนมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) มีปจจัยบางดานที่มีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาดวย ไดแก ปจจัยภาวะผูนําองคการ วัฒนธรรมองคการ
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ บรรยากาศองคการ และการจูงใจบุคลากรใน
องคการ โดยผานปจจัยดานอื่นๆ ดวย
คําสําคัญ
องคการแหงการเรียนรู ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
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
กระแสแห ง การเปลี่ ย นแปลงไปสู ก ารเป น สั ง คมไร พ รมแดนที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงและ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 อันนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนระบบ (System) กระบวนการ (procedure) และวิธีการ (methodology)
ทางการศึกษา การถายทอด (transfer) ขอมูลและองคความรู (knowledge) ที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบ (pattern) และกระบวนการที่แตกตางจากเดิม สงผลใหสถาบันการศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอน เปาหมาย และวิธีการสอน รวมทั้งตอง
มุงเนนการสรางนิสัยใฝรู และการเรียนรูใหกับผูสอน ผูเรียน ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน
ทั้งนี้เพื่อกลุมเปาหมายจะสามารถปรับตัวใหกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว
และนําสูความกาวหนาขององคการ
การปฏิรูปการศึกษาเป นผลสืบเนื่องจากการบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับแรก ป พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2545 ซึ่งในหมวดที่ 4 มีสาระสําคัญได
กลาวถึงหลักการสาระและการจัดการศึกษาที่เปดแนวทางการมีสวนรวมอยางกวางขวางใน
การสรางวิสัยทัศนใหมทางการเรียนการสอน และสาระการเรี ยนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จึงนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู อันเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 7 เปนตนมาก็ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อประเทศไทยกาวไปสู “สังคม
ที่เขมแข็งและมีดุลยภาพภายใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปญญาและสังคมการ
เรี ย นรู และสั ง คมสมานฉั น ท แ ละเอื้ อ อาทรต อ กั น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติ, 2552) โดยในดานสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูมุงเปด
โอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผ ล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และรูเทาทันโลก เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาคนให
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เรียนรูไดตลอดชีวิต เพื่อกาวสูการเปน “สังคมแหงการเรียนรู” ที่ทุกคนในสังคมตางมีสวน
รวมสนับสนุนเรียนรูรวมกัน กลาวคือเปนทั้งผูใหและผูรับในขณะเดียวกัน
สังคมยุคปจจุบันซึ่งไดเขาสูโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา สังคมฐานความรู
(Knowledge-based Society) นําไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based
Economy) ที่ เ น น ความรู แ ละนวั ต กรรม (Innovation) เป น ป จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นา
องคการ ทั้งนี้เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรู การจัดการความรู และองคความรู เพื่อ
พัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพใหกับองคการ (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548) องคการตางๆ จึง
ตองเตรียมความพรอมในการพัฒนา เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (ชัลวาลย วงษประเสริฐ, 2548)
ดั ง นั้ น สถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ ง มี บ ทบาทภารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาความรู
ความสามารถและประสบการณใหกับผูเรียนที่จะดํารงชีวิตในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงได
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนการบริหารองคการใหเปน “องคการแหงการเรียนรู”
องคการแหงการเรีย นรู (Learning Organization) เปน คุณลักษณะของการ
พัฒ นาองคการรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จ โดยไมวาจะเปน
องคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็สามารถประยุกตได เปนการพัฒนาองคการ
ใหพรอมดว ยความคิดริเริ่มสรางสรรค และการบรรลุผ ลสําเร็จ ในระบบการบริห ารเชิง
คุณภาพโดยรวม โดยมีเป าหมายและระบบงานในการพั ฒ นาทั้ งผูนํา และสมาชิ กของ
องคการ เปนการยกระดับของการเรียนรูใหเปนรูปธรรมโดยองคการจะตองพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นับวาเปนองคการทาง
การศึ ก ษาที่ จํ า เป น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นให เ ป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู เ ช น กั น เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนด ปรัชญา เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้ง
ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมทั้งใหความสําคัญกับผูเรียนสายวิชาชีพดาน
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 ไดกําหนดเรื่องที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 1) ดานการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 2) ดานการขยายโอกาสเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
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วิชาชีพ 3) ดานยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับผูเรียน
และ4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 13 ไดกําหนดให
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรวมกั น เป น สถาบั น ได ทั้ ง นี้ โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น จึงมีการ
ประกาศใชกฎระทรวง “การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง “ การรวมสถานศึ กษาอาชี ว ศึก ษาเพื่อ จัดตั้ งสถาบัน การ
อาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556”
การพัฒนาสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning Society) จึงเปนเรื่องที่สําคัญ เพื่อนําไปสูความสําเร็จของนโยบาย
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเชิงความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจ จัย ที่มีอิทธิพลตอการเปน องคการแหงการเรีย นรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษา 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 2) นําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1) ผูวิจัยไดศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู วิ เ คราะห และสั ง เคราะห
เพื่อกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู และ
ลักษณะของการเปน องคก ารแหง การเรีย นรูข องสถานศึกษาสั งกั ดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2) นํากรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรีย นรู และลัก ษณะของการเป น องค การแหงการเรี ย นรูที่ สังเคราะหไดใ นขั้น ที่ 1 ไป
สัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน ไดมาโดยการ
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สุมตัว อยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ในการสัมภาษณเชิงลึก เปน แบบการสัมภาษณ
ประเภทมีโครงสรางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร และมีประเด็น ปจจัยใด ตลอดจน
ลักษณะใด เพิ่มเติมอีกบาง ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่ไปทํา การ
สัมภาษณนั้น จะตองมีวุฒิปริญญาเอก ทางดานการบริหารการศึกษาหรือผูมีประสบการณ
ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ ตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล สั ม ภาษณ ใ นขั้ น ตอนที่ 2 มาปรั บ ปรุ ง กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี
เกี่ยวกับ สภาพปจจัยที่มีอิทธิพลตอกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง
4) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวไดนําเสนอกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปจ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู เพื่ อ นํ า ไปสู ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี
เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) หมายถึง องคการที่ใชการ
เรีย นรูเปน เครื่อ งมือสําคัญเพื่อกา วไปสูความสําเร็ จ ในการพัฒ นาองคการ สมาชิกของ
องค ก ารจะต อ งได รั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร า งแรงบรรดาลใจให ส มาชิ ก ได เ รี ย นรู
ตลอดเวลาและเรี ย นรูร ว มกั น เป น ที ม โดยการนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใชเ พื่ อเพิ่ ม
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. ด า นการเรี ย นรู (Learning) หมายถึ ง ลั ก ษณะพลวั ต การเรี ย นรู
(Learning Dynamics) รวมกันของบุคลากรในองคการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนองคการ
แหงการเรียนรู
2. ด า นองค ก าร (Organization) หมายถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นองค ก าร
(Organizational Transformation) เพื่อไปสูวิสัย ทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
องคการเพื่อไปสูองคการแหงการเรียนรู
3. ดานคน (People) หมายถึง การมอบอํานาจและหนาที่ใหกับบุคลากร
(People Empowerment) โดยคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพและความสามารถ ให ส ามารถ
ดําเนินงานปฏิบบัติหนาที่ใหกับองคการไดบรรลุเปาหมายเปนองคการแหงการเรียนรู
4. ดานบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง
การดําเนินการขององคการที่ทําใหบุคลากรเกิดความรูและใชประโยชนจากความรูนําไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู
5. ด า นเทคโนโลยี (Technology) หมายถึ ง การปรั บ ประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคการเพื่อนําไปสูองคการ
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 เอื้อศิริพงศ (2547); ลือชัย จันทรโป (2547); สมคิด สรอยน้ํา (2547);
ประยูร อิ่มสวาสดิ์ (2552) และกุศล ทองวัน (2553)
จากหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย ดั ง กล า ว ประกอบกั บ ผลการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพ
ปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต อการเปน องคก ารแห งการเรีย นรู ของสถานศึ ก ษา สั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ดังภาพที่ 1
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9. เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

8. การจูงใจ

1.ภาวะผูนํา
องคการ

องคการ
แหงการเรียนรู

7. บรรยากาศ
องคการ
6. ระบบองคการ

5. โครงสราง
องคการ

2. วัฒนธรรม
องคการ

3. วิสัยทัศน
พันธกิจและ
ยุทธศาสตรองคการ

4. การบริหารจัดการ
องคการ

ภาพที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จากภาพที่ 1 ไดแสดงสภาพปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สภาพปจจัยที่
สงผลตอองคการแหงการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยที่ตอง ไดรับสนับสนุนสงเสริม ประกอบดวย
9 ป จ จั ย ได แ ก ป จ จั ย ภาวะผู นํ า องค ก าร วั ฒ นธรรมองค ก าร วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการองคการ โครงสรางองคการ ระบบองคการ บรรยากาศ
องคการ การจูงใจ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู กลาวคือ
1) ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผูนําสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ต อ งเป น ผูนํ า การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งประกอบดวย (1) การสรางบารมี หรื ออิทธิ พลที่ เป น
อุดมการณ (2) การสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูและพัฒนาองคการรวมกัน (3) การกระตุน
เชาวปญญาของบุคลากรเพื่อการแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรมใหมใหกับองคการ
และ (4) การคํานึงถึงศักยภาพและความรูความสามารถของบุคลากร
2) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบของคานิยมที่เชื่ อวาสําคัญ สงผลตอการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ข องสมาชิ ก ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา โครงสร า ง
สถานศึกษาองคการ และระบบการควบคุม วัฒนธรรมเปนบรรทัดฐาน หรือเปนวิถีทางของ
การปฏิบัติงานที่ยอมรับรวมกันในสถานศึกษา
3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ หมายถึง การระบุเปาหมาย ทิศทาง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งแสดงความแตกตางจากสถานศึกษาอื่น ขอความพันธกิจจะ
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ระบุ ข อบเขตการปฏิ บั ติ ก ารของสถานศึ ก ษา การกํ า หนดพั น ธกิ จ ขอบเขตของงานใน
สถานศึ กษา เพื่อเปน ภาพรวมและส งผลต อการดํ าเนิ น งานของสถานศึ กษาแต ล ะแห ง
นําไปสูเปาหมายขององคการ
4) การบริ ห ารจั ด การ หมายถึ ง กระบวนการเพื่ อ ให บ รรลุ จุ ด มุ ง หมายของ
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาแต ล ะแห ง โดยการวางแผน (Planning) การจั ด การองค ก าร
(Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) บุคคล สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ การเงินทรัพยากร ขอมูลขององคการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา
5) โครงสรางองคการ หมายถึง องคประกอบที่แสดงถึงความสัมพันธที่เปนทางการ
ของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางระบบยอยของสถานศึกษา ไดแก การแบงงาน
กลไกการประสานงาน รู ป แบบปฏิ กิ ริ ย าสั ม พั น ธ กั น ของบุ ค ลากรอย า งเป น ทางการ
การรายงาน ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร ช ว งการบั ง คั บ บั ญ ชา สายการบั ง คั บ บั ญ ชา
การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวกําหนด หรือทําใหเกิดกรอบ หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในสถานศึกษาที่จะนําไปสูเปาหมายขององคการ
6) ระบบองคการ หมายถึง การที่สถานศึกษาอาชีวศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กัน การพึ่งพาอาศัยกัน และการผสมผสานกันในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ของระบบหรือสถานศึกษานั้น ระบบ ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ สิ่งที่ปอนเขาไป
หรื อป จจั ยนํ าเข า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) หรื อ ผลผลิ ต
(Product) ของสถานศึกษา
7) บรรยากาศองค ก าร หมายถึ ง ความเข า ใจหรื อ การรั บ รู ข องบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาอาชีว ศึกษาที่มีตอ สภาพแวดลอ มของการปฏิบั ติงาน ทั้งโดยทางตรง และ
ทางออม ซึ่งจะเปนผลักดันสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากร และทุกสิ่งทุกอยาง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา อาจมีลักษณะเฉพาะบุคคล หรือเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ก็ได
8) การจูงใจ หมายถึง สถานการณที่กระตุนใหเกิดหรือยับยั้งพฤติกรรมตางๆ ของ
บุคลากรเพื่อไปสูเปาหมายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามที่กําหนดไว
9) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาไดสนับสนุนสงเสริม
อํ า นวยความสะดวก ให บุ ค ลากรในองค ก ารได ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางทั่วถึง สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
องคการแหงการเรียนรู
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2. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีขางตน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ผลงานวิจัย
ของวิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545); สมคิด สรอยน้ํา (2547); ลือชัย
จัน ทรโ ป (2546); สุ ร พงศ เอื้ อศิริ พงศ (2547); ฉั ตรชนก สายสุ ว รรณ (2548); ประยู ร
อิ่มสวาสดิ์ (2552) และกุศล ทองวัน (2553) สรุปผลการวิเคราะห สังเคราะหเชิงแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดดังภาพที่ 2
การบริหาร
จัดการองคการ

โครงสราง
องคการ

ภาวะผูนํา
องคการ

L.O.

วิสัยทัศน
พันธกิจและ
ยุทธศาสตร

วัฒนธรรม
องคการ

เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ระบบ
องคการ

บรรยากาศ

การจูงใจ
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หมายถึง มีอิทธิพลทางตรง
หมายถึง มีอิทธิพลทางออม
ภาพที่ 2 กรอบแนวทางคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่มีผลตอ
การเปนองคการ แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จากภาพที่ 2 ไดแสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่
สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาซึ่งเปนผลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผลการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา
ป จ จั ย ด า นภาวะผู นํ า องค ก าร วั ฒ นธรรมองค ก าร วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร การจูงใจบุคลากรในองคการ และระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ลวนเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
นอกจากนี้ ยังพบวามีบางปจจัยขางตนไดมีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยผานปจจัย
ตางๆดวย ไดแก
1) ปจจัยดานภาวะผูนําองคการ มีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรีย นรูโ ดยผ านป จ จัย การจูงใจ วั ฒ นธรรมองค การ วิสั ย ทัศ น พั น ธกิ จ และยุท ธศาสตร
โครงสรางองคการ รวมทั้งบรรยากาศองคการ
2) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูโ ดยผานปจจัยโครงสรางองคการ วิสัย ทัศน พัน ธกิจและยุทธศาสตร เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู ระบบองคการ การจูงใจบุคลากรในองคการ และบรรยากาศองคการ
3) ปจจัยดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร มีอิทธิพลทางออมกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู โดยผานปจจัยโครงสรางองคการ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ระบบ
องคการ และการบริหารจัดการองคการ
4) ปจจัยดานบรรยากาศองคการ มีอิทธิพลทางออมกับการเปนองคการแหงการ
เรีย นรู โดยผานปจ จัย โครงสรางองคการ วิสัย ทัศน พัน ธกิจ และยุทธศาสตร การจูงใจ
บุคลากร และระบบองคการ
5) ปจจัยดานการจูงใจ มีอิทธิพลทางออมตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดย
ผานปจจัยดานการบริหารจัดการองคการ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของรวมทั้งทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหง การเรีย นรูข องสถานศึ กษาสัง กัด สํา นักงานคณะกรรมการอาชีว ศึก ษาแลว ทํา การ
วิเคราะห สังเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการเปน
องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ซึ่ ง ประกอบด ว ย 9 ป จ จั ย ได แ ก 1) ภาวะผู นํ า องค ก าร
2) วัฒนธรรมองคการ 3) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ 4) การบริหารจัดการ
องคการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ 7) บรรยากาศองคการ 8) การจูงใจ
บุคลากรในองคการ และ 9) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และผลการศึกษาความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบวาปจจัยดังกลาวทุกปจจัยลวนมีอิทธิพลทางตรงตอ
การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู จะมี ป จ จั ย บางตั ว เท า นั้ น ซึ่ ง ได แ ก ป จ จั ย ภาวะผู นํ า
วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร บรรยากาศองคการ และการจูงใจ ยัง
มีอิทธิพลทางออมผานปจจัยตางๆดวยนั้น เนื่องดวยเปนผลการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี
และผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง เป น ผลการศึ ก ษาขั้ น ต น ยั ง ไม ไ ด ทํ า การทดสอบความ
สอดคลองเชิงประจักษ (Empirical) อยางไรก็ตามผลการศึกษาเบื้องตนนี้ก็สามารถนําไป
เป น แนวคิ ด ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสั ง กั ด คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรการผลิ ต และ
พัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 ซึ่ง Marquardt (1996) ไดกลาว
วาองคการที่จะยืนหยัดและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดนั้น จะตองมีการ
พัฒนาที่มีลักษณะยั่งยืนไมวาสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนไปอยางไร ซึ่งการพัฒนาองคการดวย
แนวคิดแบบองคการแหงการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูใหกับบุคลากร
ขององคการ เปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางาน
จะเปนคําตอบที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จได (ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2548)
นอกจากนี้ Hoy and Miskel (2001) ก็ไดกลาววา สถานศึกษาเปนองคการที่มี
บทบาทหนาที่หลักคือการสอน การจัดประสบการณ และความรูใหกับผูเรียน สถานศึกษา
จึงมีความผูกพันกับเรื่องการเรียนรูและควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการ
อื่ น ๆ และยั ง ได ก ล า วถึ ง กลไกที่ จ ะทํ า ให ส ถานศึ ก ษาเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนสามารถสร า งสรรค น วั ต กรรมใหม ไ ด
ควรประกอบดว ย ภาวะผูนํ าการเปลี่ย นแปลง การจัด โครงสร างองคก ารที่ส งเสริ มให
บุคลากรไดเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Empowerment)
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ใหกับบุคลากรในองคการ มีการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีขององคการ มีการจูงใจ
บุคลากรให มีสว นรว มในการบริการจัดการองคการ และมีความมั่น คงในอาชีพ มุงมั่ น
ความสําเร็จของงาน และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองมีความ
เขาใจและรูจักใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรและองคการ
(Marquardt, 2002) อันนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society)
ซึ่งองคการจะตองใหความสําคัญเรื่องความรูและนวัตกรรมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคปจจุบัน (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548)
ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรไดพัฒนาและ
จัดหาปจจัยตางๆ ไดแก พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร การมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรจัดโครงสรางองคการ ระบบองคการ สรางบรรยากาศ มีการจูงใจ
และจัดหาเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
2. ควรไดทําการวิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยทดสอบความสอดคลองของรูปแบบที่พัฒนากับขอมูลเชิงประจักษดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพเปนจริงในการ
พัฒนาสงเสริมสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู
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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
เลขที่ 1 หมู 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิทรรศนะและขอคิดเห็นในบทความวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มิใชเปนทรรศนะและความคิดของผูจัดทําจึงมิใชความ
รับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองบรรณาธิการไมสงวนสิท ธิ์
การคัดลอกแตใหอางอิงแหลงที่มา

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

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา

เวน 1 บรรทัด
เวน 1 บรรทัด

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)
.
.
ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)

ชื่อ-สกุลนักศึกษาภาษาไทย1 ชื่อ-สกุลอาจารยที่ปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารยที่ปรึกษารวมภาษาไทย3
ชื่อ-สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1, ชื่อ-สกุลอาจารยที่ปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2, and ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวมภาษาอังกฤษ3

เวน 1 บรรทัด

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)

1

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

เวน 1 บรรทัด
เวน 1 บรรทัด

บทคัดยอ (ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
0.6 นิ้ว............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ABSTRACT (ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
0.6 นิ้ว............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
คําสําคัญ
...............................................................................................................................................
0.6 นิ้ว
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด
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(ขนาด 16 เขม TH Sarabun PSK)
ความสําคัญของปญหา
0.6 นิ้ว............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
............................................................................................................................
0.6 นิ้ว
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
วัตถุประสงคการวิจัย
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
วิธีดําเนินการวิจัย
เขม)
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ผลการวิจัย
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
อภิปรายผล
...............................................................................................................................................
0.6 นิ้ว
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด
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(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)
ขอเสนอแนะ
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

บรรณานุกรม (ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................
0.6 นิ้ว ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
0.6 นิ้ว ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
0.6 นิ้ว ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
หมายเหตุ

1. คําสําคัญคือ คําที่อยูในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ซึ่งเปนคําที่ใชใน
การสืบคนขอมูล (ไมใชนิยามศัพทเฉพาะ)
ตัวอยาง
ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจของขาราชการที่มีตอการทํางาน
คําสําคัญไดแก ความพึงพอใจ การทํางาน
ชื่อเรื่อง

คุณภาพการใหบริการของพนักงานในแผนกซุปเปอรมารเก็ตของ
หางสรรพสินคา
คําสําคัญไดแก คุณภาพการใหบริการ
2. วิธีดําเนินการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุมกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล
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3. บรรณานุกรม ใหเขียนเฉพาะที่กลาวถึงในบทความที่สงเทานั้น
4. จํานวนหนาของเนื้อหาของบทความที่สงไมเกิน 12 หนา
5. หมายเลข 1),2),3) ถาเปนอาจารยในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยูไมตองใส
หมายเลข และอาจารยอยูในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขเดียวกัน สวนถาอาจารยไมไดอยู
ในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขตางกัน
รูปแบบบรรณานุกรม

1. หนังสือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพครั้งที่ 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 ประดิษ ฐด วง. (2541). ขา วกลองและรํ าข าว-อาหารป องกัน โรค. วารสาร
อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41.
ณรงค ศรีสุวรรณ, สุรพล เจริญพงศ, และพิชัย วิชัยดิษฐ. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่
จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใชระโยชนที่ดิน.
เอกสารวิชาการกองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ. 2(12), 12-18.
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain
modeling of frepuency-dependent overhead teansmission lines. IEEE
Transaction on Power Delivery. 12(3), 1335-1342.
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ
จีรพร สรอยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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นพวรรณ ธีรพันธเจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ
เดนชัย เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ขาว
หอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ขาวของกลุมเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หองเพทาย โรงแรมแกรนดรอยัล
พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.
งามชื่น คงเสรี. (2537). ศักยภาพพันธุขาวไทยสูการแปรรูป. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพขาวไทย
ทิศทางใหมสูอุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 (หนา 5-17). คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
5. สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
ไมตรี อินทรประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตร ใน
โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร. สืบคนจาก
http//:22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from
http://www.in.architextruez.net
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รายละเอียดในการสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มีทั้งหมด 13 หัวขอ ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดยอ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดยอ)
3. คําสําคัญ
4. ความสําคัญของปญหา
5. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
6. วัตถุประสงคการวิจัย
7. วิธีดําเนินการวิจัย
8. ผลการวิจัย
9. อภิปรายผล
10. ขอเสนอแนะ
11. บรรณานุกรม
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สําคัญ ๆ ดวย
13. ความยาวไมเกิน 12 หนา
หมายเหตุ :
การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ ใหผูสงปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบลาง 2.54 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
2. ตั้งระยะขอบดานซาย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบดานขวา 2.54 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
3. แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14
(ตามที่กําหนดใน แบบฟอรม)

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประกาศรับบทความ

รับเรื่อง

สงกองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและพิจารณา
เสนอผูทรงคุณวุฒิ หรือสงคืนผูเขียนปรับแก

ไมผาน

ผาน
ผานโดยไมมีการแกไข

สงผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
อานบทความ (ใหเวลา 15 วัน)

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน

จบ
ไมผาน

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสงคืนผูเขียน
สงคืนผูเขียนปรับแกไข (เปนเวลา 7 วัน)
ตรวจบทความที่ไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ

สงกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดทาย

ผาน
กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและจัดสงโรงพิมพ
เผยแพรวารสาร

ไมผาน

สงคืนผูเขียนปรับแกไข

รายนามผูทรงคุณวุฒิ (Readers)
ประจําวารสารปที่ 7 ฉบับที่ 3
1. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน
2. ศาสตราจารย ดร.จํานงค
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.อรสา
5. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณี
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา
9. ดร. สาธิดา
10. ดร.แสน
11. ดร.กันตฤทัย
12. ดร.บุญเรือง
13. ดร.เอกพงศ
14. ดร.นพวรรณ
15. ดร.ธีรพงษ
16. ดร.รณิดา

ดอกไธสง
อดิวัฒนสิทธิ์
จินดานุรักษ
จรูญธรรม
มะลูลีม
ยหะกร
ไพวิทยศิริ
โชติสุกานต
สกุลรัตนกุลชัย
สมนึก
คลังพหล
ศรีเหรัญ
กิตติสาร
วิเศษสินธุ
บุญรักษา
เชยชุม

สารบัญ

หนา
บรรณาธิการ.................................................................................................................................... ก
รายนามผูทรงคุณวุฒ.ิ ...................................................................................................................... ค
สารบัญ............................................................................................................................................ จ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
เกียรติวัฒน วัชญากาญจน สุรางค เมรานนท และชาตรี เกิดธรรม......................................... 1
การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR PHYSICAL
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OF PHYSICAL EDUCATION
เกียรติวัฒน วัชญากาญจน สุรางค เมรานนท และชาตรี เกิดธรรม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคประกอบการเรีย นการสอนพล
ศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา3) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กลุมตัว อยาง ไดแก อาจารยผู ส อนวิช าพลศึ กษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน เครื่องมือที่
ใช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม เรื่ อ ง องค ป ระกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าพลศึ ก ษา
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สถาบั น การพลศึ ก ษา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถามหาดั ช นี ค วามสอดคล อ งความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาคเท า กั บ 0.89 ใช
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติวิเคราะหองคประกอบ ระยะที่ 2
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2555 ใชวิธีการสุมแบบกลุมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและ
ยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
รายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพหาคาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหา
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โดยผูทรงคุณวุฒิและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคาความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเดอร–
ริช ารดสัน (Kuder–Richardson) มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 คาอํานาจจําแนกมีคา
ระหวาง 0.81 -0.89และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45–0.55 นําแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห ๆ ละ 3
ชั่วโมงใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองที่มีการควบคุมบางสวนแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง
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) ขั้นตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอนและ 5) การวัดและการประเมิน ผล คาน้ําหนักแตล ะองคประกอบเทากับ 0.895,
0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามลําดับ
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 2.1) การเรียนรูดวยการ
กระทําหรือการลงมือปฏิบัติจริงทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ต อ เนื่ อ งและกลุ ม ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ บบป ญ ญา 2.2) วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และการจัดการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ดานทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
ทางกาย 2.3) ขั้นตอนการเรียนการสอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการทําสมาธิ 2) ขั้นการเตรียม
ความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย 3) ขั้ น การอธิ บ ายและสาธิ ต 4) ขั้ น การฝ ก หั ด ทั ก ษะ
5) ขั้นการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ขั้นการนําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ขั้นสรุป
และสุ ข ปฏิ บัติ 2.4) กิจ กรรมการเรีย นการสอนคื อการฝ ก ปฏิ บัติ ส มาธิ แ ละการสั งเกต
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อภิปรายความรูทางกีฬา
และการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู การคิ ด วิ เ คราะห นํ า ความรู แ ละทั ก ษะกี ฬ าไป
ประยุกตใชในการแขงขันและนําเสนองานหนาชั้นเรีย น การจัดทําโครงงานการจัดการ
แขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การสรางโปรแกรมและกําหนดการแขงขันทักษะกีฬา และการ
สงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
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ทางกาย และ 2.5) การวัดและการประเมินผล ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ดาน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
และการจัดการเรียนรูดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทาง
กาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรีย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกีฬ าเซป ก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 projectteam 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
จากรายงานการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ
ผลิตและพัฒนาครู” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานปฏิรูป
วิชาชีพครู, 2550) ผูทรงคุณวุฒิไดมีการกําหนดแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูที่มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลรวมถึงการนําไปสูการรางสาระสําคัญของกฎหมายตอไปซึ่งผล
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาเกี่ยวเนื่องมาจากระบบการผลิตครูไดแกหลักสูตรการฝกหัด
ครูมีขอบกพรองเชนหลักสูตรขาดการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของแตละภูมิภาค
หลักสูตรยังขาดการเนนใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและประการสําคัญเนื้อหาของทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับภาคปฏิบัติ
การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ครู เ น น ภาคทฤษฎี โ ดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ช าสร า งเสริ ม
ประสบการณการฝกสอนนอยทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดรับรูรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ และไมใสใจในการสราง และใชนวัตกรรมทางการสอนใหมๆนักศึกษาวิชาชีพครู
ขาดการเรียนรูใหมีความสามารถในการสอนในบริบทที่หลากหลาย 2) ใหมีการปฏิรูปการ
ผลิตครูทั้งหลักสูตรและกระบวนการ โดยหลักสูตรใหเนนทักษะความเปนครูกระบวนการ
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เนนใหมีภาคปฏิบัติมากขึ้นและมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนการศึกษาหาความรู
เพื่อการพัฒนาตนเอง สถาบันผลิตครูจะตองสรางครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผลิต
ครูจะตองเนนการสรางครูมืออาชีพซึ่งปจจัยสําคัญของการสรางครูมืออาชีพมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือทักษะหาความรูการเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีคุณธรรม
จริยธรรม
กระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเทาที่ผานมานั้น
มักจะไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวเทาที่ควร ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาไมมีรูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่ดีและหลากหลายนั่นเองซึ่งสอดคลอง
กับวีระพงษ แดนดี (2550) กลาวไววา จากการใชแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอ
ทดสอบนักศึกษาชายและหญิง สังกัดสถาบัน การพลศึกษา พบวา นักศึกษาวิช าชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน การพลศึกษา มีส มรรถภาพทักษะกีฬาเซปกตะกรอต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน และยังพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางดานสมาธินอยมาก ซึ่งสอดคลอง
กับลําไย หงสสิงห (2547)กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมาธิในการเรียน
การสอนในชั้นเรียนลดนอยลง ถาใหนักศึกษาฝกนั่งสมาธิในชั้นเรียน จะสามารถพัฒนาให
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมขึ้นในจิตใจ รวมตลอดทั้งสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นตามลําดับตลอดภาคเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตาม
อุดมคติไทยดวย ซึ่งสอดคลองกับเลสเลยและแมทซินสกี้ (Lasley & Matczynski, 1997)
กลาวไววา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น ผูสอนควรใช
วิธีการเรีย นการสอนที่หลากหลายโดยการเลือกรูปแบบการเรีย นการสอนแตล ะครั้งให
เหมาะสมกับกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามความสามารถของตน ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
ดวยสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนรายวิชาวิธีสอนวิชาพล
ศึกษา และเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบั น การพลศึ ก ษา จึ ง มี ค วามเห็ น ว า รู ป แบบการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษา สํ า หรั บ
นักศึกษาวิช าชีพครู สาขาวิช าพลศึกษา สถาบัน การพลศึกษา ที่จ ะชวยใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูอยางแทจริงนั้นยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน จากเหตุผลทั้งหมดที่กลาว
มาแลวนั้น ผูวิจัยจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และผูสอนพลศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีสอนที่หลากหลายตอไป

ารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

7

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
2. รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดของรูปแบบอะไรบาง
3. เมื่อนํารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
3. เพื่ อศึก ษาผลการใชรูป แบบการเรีย นการสอนสํ าหรั บ นัก ศึกษาวิช าชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
ระยะที่ 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน
480 คน
ระยะที่ 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 17 วิทยาเขต ที่กําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 51 หองเรียนๆ ละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 1,785 คน
2. กลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน
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ระยะที่ 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีส ะเกษ ที่กําลังเรีย นรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
(อรสา โกศลานันทกุล, 2549)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ย วของการจัดการเรีย นการสอนพลศึกษาสําหรับ นักศึกษาวิช าชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัวแปรตาม คือองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ รูปแบบการเรีย นการสอนพลศึกษาสําหรับ นักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชา พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัว แปรตามคื อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการสอนพลศึก ษา นัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัช นีค วามสอดคล องความตรงเชิงเนื้อหาและคาความ
เชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบราค (Cronbach
Alpha
coefficient) เทากับ 0.89
ระยะที่ 2 ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดย
การสนทนากลุม (Focus group) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน จัดทํา แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนี
ความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คาความเชื่อมั่นตามวิธี
ของคูเดอร -ริช ารดสัน (Kuder-Richardson) มีคาความเชื่ อมั่น เทากับ 0.90 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.81-0.89 และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45 – 0.55
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขต จํานวน 17 แหง ทั่วประเทศ เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอ มูล จํ านวน 450 ชุด ผู วิจั ย ไดรั บแบบสอบถามกลั บคื น ที่ ส มบูร ณ สามารถนํา ไปใช
วิเคราะหขอมูลได จํานวน 450 ชุด
ระยะที่ 2 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
กับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ที่เรียนรายวิชาเซปกตะกรอ
1 จํ า นวน 35 คนและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง เป น เวลา 16 สั ป ดาห ๆ
ละ 3 ชั่วโมง
6. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ระยะที่ 1
1.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน ใช
สถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะที่ 2
2.1 สถิ ติ ที่ ใ ช วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า น
คุณธรรมจริยธรรม ความรูและการจัดการเรียนรู ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริม
ปฏิ สั ม พั น ธ ก ารทํ า งานร ว มกั น ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย ใชสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนกับ
หลังเรียน คาที (t-test dependent)
2.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ
กีฬา ใชการวัดแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา
(One-Group Time-Series Design and Repeated-measure, ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. องค ป ระกอบการเรี ย นการสอนใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ (Factor
Analysis) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอน
Com
ponent
1
2
3
4
5

Initial Eigenvalues
Total
25.043
15.377
13.601
4.649
3.615

% of
Variance
25.043
15.377
13.601
4.649
3.615

Cumulative
%
25.043
40.419
54.021
58.669
62.283

Extraction Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Cumulative
Variance
%
25.043
25.043
25.043
15.377
15.377
40.419
13.601
13.601
54.021
4.649
4.649
58.669
3.615
3.615
62.283

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Cumulative
Variance
%
15.396
15.396
15.396
13.593
13.593
28.989
7.844
7.844
36.832
7.780
6.329
44.612
6.085
6.085
50.697

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นคาไอเกน (Eigenvalues) รายการที่ 1-5 มีคาเทากับ
25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 จึงถือไดวามี
ความแปรปรวนของกลุ ม ตั ว แปรมาก แสดงว า แบบสอบถามฉบั บ นี้ ป ระกอบด ว ย
5 องคประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอน
การเรี ย นการสอน 4) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและ 5) การวั ด และการประเมิ น ผล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 25.04, 40.41, 54.02, 58.66
และ 62.28 ตามลําดับ รวมทุกองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัว
แปรไดรอยละ 62.28
2. การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย องค ป ระกอบที่ 1
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ใชหลักการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่อง (Association Theory) และกลุมทฤษฎีการเรีย นรูแบบปญญา (Cognitive
Theory) องคประกอบที่ 2 วั ตถุประสงค เพื่อใหผูเ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นดา น
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู และการจั ด การเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางปญ ญา รู จัก คิ ด
วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
รับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ดานทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
องคประกอบที่ 3 ขั้นตอนการเรียนการสอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการทําสมาธิ 2) ขั้นการเตรียม
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ความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย 3) ขั้ น การอธิ บ ายและสาธิ ต 4) ขั้ น การฝ ก หั ด ทั ก ษะ
5) ขั้ น การเคลื่ อ นไหวศึ ก ษา 6) ขั้ น การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช แ ละนํ า เสนองานและ
7) ขั้นสุขปฏิบัติ องคประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการฝกปฏิบัติสมาธิและ
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรู
ทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชและนําเสนองาน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การ
สรางโปรแกรมกําหนดการแขง ขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝก
ปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบที่ 5 การวัดและการ
ประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติและกติกา
กีฬา แบบประเมิน การนํ าความรูและทักษะไปประยุกตใช และการนําเสนองาน แบบ
ประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม แบบประเมินการสรางโปรแกรมการ
แขงขันและการสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคสและแบบทดสอบทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ดาน
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมก อ นกั บ หลัง เรี ย น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น เท า กั บ 3.11 ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.32
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42
3.4 ผลการเปรีย บเทีย บความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
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3.5 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.31 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35
3.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานสมรรถภาพทางกายกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.89
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.7 ผลการเปรีย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกีฬ าเซป ก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน โดยใชคาสถิติวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ปรากฏวาการวิเคราะหองคประกอบหลัก รวมกับการ
หมุนแกนกอนและหลังแบบตั้งฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ มีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1
ในรายการที่ 1–5 เทากับ 25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615 ตามลําดับและ
ตั ว แปรทั้ ง หมดอธิ บ ายความแปรปรวนขององค ป ระกอบที่ 1 ได ร อ ยละ 25.04
องคประกอบที่ 2 ไดรอยละ 40.41 องคประกอบที่ 3 ไดรอยละ 54.02 องคประกอบที่ 4
ไดรอยละ 58.66 และองคประกอบที่ 5 ไดรอยละ 62.28 คิดเปนความแปรปรวนสะสมที่
อธิบายไดดวยองคประกอบที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนรอยละ 62.28 จึงแสดงวาตัวแปรมี
การรวมกลุมกัน จํานวน 5 กลุมหรือ 5 องคประกอบซึ่งสอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย
(2538) ที่กลาวไววาคาอัตราการรวมเปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายได
ด ว ยองค ป ระกอบร ว มที่ มี ค า มากกว า 1 ตามหลั ก ของการสกั ด องค ป ระกอบ และ
การวิเคราะหองคประกอบเพื่อคนหาองคประกอบรวมที่เกิดจากตัวแปรตางๆ ใหพิจารณาที่
คาไอเกนที่เกิน 1 ซึ่งเปนคาที่บงบอกถึงความสามารถขององคประกอบวาจะอธิบายความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางไดมาก
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีจํานวนองคประกอบ 5
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องคประกอบคือองคประกอบที่ 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูวิชาพลศึกษาเปน
วิชาที่เปนไปตามหลักการเรียนรูที่วา “เปนการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ
จริง” โดยทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาประกอบและอางอิงในการเรียนการสอนคือ กลุมทฤษฎี
การสรางความสัมพัน ธตอเนื่อง ของธอรนไดค (Throndike, 1906) ซึ่งนําเสนอไววา
การฝกปฏิบัติจะตองใชทฤษฎีการลองผิดลองถูก และกฏการเรียนรู 3 กฎ คือ กฎแหงความ
พรอม กฎแหงการฝกหัดและกฎแหงผล และยังสอดคลองกับกลุม ทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ปญญาของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลทประกอบดวยเวอรไทเมอรและเลวิน (Wertheimer,
1959 and Lewin, 1991) นําเสนอไววา การเรียนรูสิ่งใดควรไดมีการพิจารณาโครงรางโดย
สวนรวมทุกแงทุกมุมกอน ผูเรียนควรไดมีการตอบสนองตอสภาพการณทั้งหมดเสียกอนจึง
คอยแยกสวนรวมออกเปนสวนยอยเพื่อพิจารณาความสัมพันธของสวนยอยแตละสวนให
ชัดเจนจนเกิ ดเปน ความคิด หรือ การมองเห็ น ช องทางในการฝ กทั กษะนั้ น ๆ ซึ่ งเรีย กว า
การหยั่ ง เห็ น องค ป ระกอบที่ 2 วั ต ถุ ป ระสงค รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ไ ด กํ า หนด
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเป นระบบ มีทักษะความสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและส ง เสริ มปฏิ สั ม พัน ธ ก ารทํ า งานร ว มกั น มี ทั ก ษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการมีทักษะกีฬา
ไทยและกีฬาสากลซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และองคประกอบที่ 3 ขั้นตอนการเรียนการสอน มี 7
ขั้ น คื อ 1) ขั้ น การทํ า สมาธิ 2) ขั้ น การเตรี ย มความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย
3) ขั้นการอธิบายและสาธิต 4) ขั้นการฝกหัดทักษะ 5) ขั้นการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ขั้นการ
นําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรา เสาว เฉลิม (2546) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2544 ไดนําเสนอไววา ขั้นตอนการเรียนการ
สอนพลศึ ก ษาคื อ ขั้ น เตรี ย มความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย ขั้ น อธิ บ ายและสาธิ ต
ขั้นฝกหัดทักษะ ขั้นนําไปประยุกตใช ขั้นสมาธิ และขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ องคประกอบที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรูทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไปประยุกตใชและนําเสนองานหนาชั้น
เรี ย น การจั ด ทํา โครงงานการจั ด การแข ง ขั น ทัก ษะกี ฬาแบบกลุ ม การสร า งโปรแกรม
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กําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติทักษะกีฬา
ทดสอบทั ก ษะกี ฬ าและสมรรถภาพทางกายและองค ป ระกอบที่ 5 การวั ด และ
การประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติ กติกา
กี ฬ าและการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบประเมิ น การนํ า ความรู แ ละทั ก ษะไป
ประยุกตใชและการนําเสนองาน แบบประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม
แบบประเมิ น การสร า งโปรแกรมการแข ง ขั น และการส ง งานผ า นระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรม
จริ ย ธรรมก อ นกั บหลั ง เรี ย น มี ค ะแนนเฉลี่ ย กอ นเรี ย น เท า กับ 3.11 ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.32 แสดงใหเห็น วาจากการที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติสมาธิกอนเรีย นทุกครั้งทําให
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกทางด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550) กลาวไววา การใหนิสิตคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั่งสมาธิกอนเรียน เปนเวลา 10 สัปดาห ปรากฏวา
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติของนิสิตเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอยาง
เห็นไดชัดซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอุดมคติไทยดวย
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียนมีสวนรวมการฝกปฏิบัติการศึกษาคนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรู
รวมกันจะสงผลใหมีพัฒนาการดานความรูรายวิชาและความสามารถในการจัดการเรียนรูได
ดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับลําไย หงสสิงห (2547) กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สว นรว มในการเรี ย นการสอนในชั้น เรีย นนอ ยมาก ถา ใหนั กศึ กษาฝก ปฏิบั ติก ารศึ กษา
คนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรูรวมกันจะสามารถพัฒนาและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลําดับตลอดภาค
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีกิจกรรมที่สามารถทําใหผูเรีย นไดมีโอกาส
พัฒนาการใชทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับมนตรี แยมกสิกร (2546) ไดกลาวไววา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิง
ระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา มีคาประสิทธิภาพโดยรวมทั้งกระบวนการคิดเชิง
ระบบ คุณภาพการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหา มีพัฒนาการความกาวหนาที่มี
แนวโนมสูงขึ้น
3.4 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมที่หลากหลายระหวางการเรียนการสอนแบบแบงกลุมและ
มอบหมายงานจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี พั ฒ นาการด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและมี
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ธีร วุฒิ โศภิษฐิกุล (2547)
ไดกลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนการรวมมือกันเรียนรูรายวิชาระดับอุดมศึกษา
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 (P> .05) โดยกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม และยังกอ
คุณลักษณะอื่น ๆ แกผูเรีย นหลายประการ เชน ความรับผิดชอบตอ ตนเองและตอกลุม
การเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนํา การรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง เปนตน
3.5 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 แสดงใหเห็น
วาผูเรียนมีพัฒ นาการทางดานการคํานวณ กําหนดโปรแกรมการแขงขัน กีฬา และการ
สื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดีขึ้นตามลําดับซึ่งสอดคลองกับพีระศักดิ์ กิ่งพุม (2533) ได
กล า วไว ว า การใช กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป คํ า นวณสถิ ติ ท างคณิ ต ศาสตร แ ละส ง งานผ า นระบบเครื อ ข า ย
เทคโนโลยีทําใหนักศึกษามีทักษะและความชํานาญ สามารถสื่อสารกับผูส อนไดห ลาย
ชองทางมากยิ่งขึ้น
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3.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกี ฬ าเซป ก
ตะกรอเปนรายคูท ี่ใช การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นใน
การทดสอบแตละครั้งจากการทดสอบทั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง มีรายคูที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคูและไมมีความแตกตางกัน 2 คูโดยผลตางของ
คะแนนเฉลี่ยรายคูมีความแตกตางหรือพัฒนาการที่สูงขึ้นเมื่อมีการทดสอบไปแลว 1 ครั้ง
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยจะมีความแตกตางกันอยางเห็น ไดชัดเจนจากการทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2
แตพอมีการทดสอบใน 2 สัปดาหตอมาคือ ครั้งที่ 3 แลวนําคะแนนเฉลี่ยการทดสอบในครั้ง
ที่ 2 มาเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ย กลับไมแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนเพราะวาผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมมาใชกับนักศึกษาเปนครั้งแรก นักศึกษายังเคยชินกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหมไปอีกสักระยะหนึ่งกอน นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันในเรื่องทั กษะการ
เรียนรูและทักษะที่ไมมีความเชื่อมโยงหรือการถายโยงการเรียนรู ตอมาไดมีการทดสอบครั้ง
ที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 คะแนนเฉลี่ยกลับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัว ใหเข ากับ
รูปแบบการเรียนการสอนของผูวิจัยไดแลว ทักษะและสมรรถภาพทางกายมีความเชื่อมโยง
และเกิดการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีก 2 สัปดาหตอมาซึ่งเปนสัปดาหสุดทายไดมี
การทดสอบครั้งที่ 8 แลวนําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบในครั้งที่ 7 มาเปรียบเทียบ ผล
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยกลับไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากทักษะและสมรรถภาพ
ทางกายไดเกิดความมั่นคงและมีความคงทนในตัวผูเรียนไปตลอดแลวและสอดคลองกับ
กมล ตันกิมหงษ (2553) ไดนําเสนอไววา การฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูเรียนจะมีการ
พัฒนาการทางทักษะและสมรรถภาพทางกายที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มการฝกติดตอกันในระยะ
สัปดาหที่ 3 ถึงสัปดาหที่ 7 สวนการทดสอบครั้งที่ 7 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 8 ซึ่งเปนการ
ทดสอบครั้งสุดทายที่ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการที่ทักษะกีฬาเซปกตะกรอและ
สมรรถภาพทางกายของผูเรียนไดมีความคงที่แลว
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช
1.1 สถาบันผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ควรมี
การสนับสนุนและวางแผนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น เชน อุปกรณ สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
1.2 ควรเพิ่มแผนงาน/โครงการในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
โอกาส และเวทีในการนําเสนองานที่สามารถคิดคนขึ้นมาได เชน การเคลื่อนไหวศึกษา
สิ่งประดิษฐ และหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาอื่นๆ เชน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาและผลกระทบจากการใชรูปแบบการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นจากตัวนักศึกษาและผูใชรูปแบบ
บรรณานุกรม
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การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
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Kanreutai Klangphahol, Kitiroj Pantaranontaka, and Wassaporn Jirojphan
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน โครงการโรงเรีย นกรุงเทพมหานคร
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) ครูผูเขารว มโครงการ จํานวน 60 คน (โรงเรียนละ 20 คน) นักเรีย น
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 สว น คือ ผลการวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณ 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 โสภณพนิชอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.63 S.D.=0.298 และ
S.D.=0.317 ตามลําดับ) และเมื่อพิจ ารณาเปน รายดาน พบวา ดาน
X =4.71
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิต ของการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ใน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ป ระเมิ น โครงการฯ ผู ส อน ผู บ ริ ห าร ผู ป กครอง ผู นิ เ ทศก และ
คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิชมีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ทั้ ง ครู ผู บ ริ ห าร
ผูปกครอง และนักเรียน พบวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
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
การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของชาติครั้งสําคัญของประเทศไทย เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับดังกลาวไดกําหนดสาระในการปฏิรูปการศึกษาไวหลายดาน โดยการปฏิรูปทุกดานตอง
มุงสูหลักชัย คือ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจ ริง ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู จึงนับเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง รู จักแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการผลั กดัน และส งเสริมให
โรงเรียนและครูทั่วประเทศ มีการจัดสาระกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 22-30 โดย ประเวศ วะสี ได
กล า วว า “หั ว ใจของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาคื อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู หั ว ใจของ
การปฏิรูปการเรียนรูคือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญที่สุด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543)
ซึ่งสอดคลองกับ รุง แกวแดง ที่วา “การปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน ผูเรีย นเปนสําคัญจะบรรลุสูงสุดไดนั้น ผูมีสว นเกี่ย วของในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ และใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรีย นรูของผูเรีย นแตล ะคน ตองสงเสริมใหผูเรีย นรูจักคิด
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วิเคราะห แกปญหา ฝกใหผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง คนควาขอมูลหรือเรียนรูตามแหลง
เรียนรูตางๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ”(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545)
อี ก ทั้ ง การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวา ผูเรีย นมีความสํ าคัญที่สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศั ก ยภาพ จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา ความรู และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความ
ตองการของผูเรียนและพยายามสอนโดยใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาตางๆ และไดทํา
กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นมากที่ สุ ด และสนั บ สนุ น ให มี ก าร
ชวยเหลือกันในดานการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เด็กเกงสามารถชวยเหลือเด็กออนมีความ
สามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน (สุรางค โควตระกูล, 2553)
ซึ่งในสภาวะการศึกษาไทยในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ที่ผานมา พบวาการ
จัดการศึกษาที่ไมทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ สัดสว นของผูไดเรียนตอประชากรในทุก
ระดับการศึกษาในป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2550-2551 เล็กนอย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มจาก 79.89% เปน 81.29% ของประชากรวัยเรียน แตระดับปฐมวัยและระดับมัธยม
ปลายยังมีสัดสว นการประเมิน คุณภาพ/ประสิทธิภ าพ ของผูเรียนไดต่ํา การศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบวา คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดั บมีความแตกตางกันสูง ทําให
คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยูในเกณฑต่ํา 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
โดยทั่วไปคือ เนนทฤษฎีการทองจําการเลียนแบบ ความรูทักษะที่จะไปปฏิบัติงานไดจริงยัง
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จํากัด ยังตองปฏิรูปดานคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย ผูบริหารการศึกษาอยางจริงจัง
(วิทยากร เชียงกูล, 2553)
อาจเนื่องจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไทยสวนใหญยังไมสามารถสรางเด็กใหมี
ความพรอมในการที่จะตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ดวย
ความเชื่อที่วา สามารถทําใหเด็กไดเรียนรูในระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษไดดี พัฒนาตนเองทัดเทียมกับนานาชาติ จนกลายเปนคานิยมอยางหนึ่ง
ของสังคมไทย แตคานิยมดังกลาวอาจทําใหเด็กไทยสูญเสียอัตลักษณความเปนชาติไป โดย
การถูกแทนที่ดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2 ในโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมถูกลดความสําคัญลง ซึ่งเปนเรื่องนาเปนหวง เมื่อ
มองอนาคตขางหนา หากเด็กที่มีความพรอมที่สุดจะไมรูภ าษาไทย ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้ง ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยสําคัญที่จะทําใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางแทจริงคือ การมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลดังกลาว คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช ผูอํานวยการ มูลนิธิชิน โสภณพ
นิ ช จึ ง ได เ ริ่ ม “โครงการโรงเรี ย นไทยสู ค วามเป น เลิ ศ ” ขึ้ น ในป พ.ศ.2546 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย โดยมีโรงเรียนเอกชนไทยเขารวมโครงการ จํานวน 5
แหง ไดแก มาแตร เดอี วิทยาลัย, อํานวยศิลป, ศรีวิกรม, พิชญศึกษา และสาธิตบางนา
ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 ป พบวา โรงเรียน
เอกชนทั้ง 5 แหงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหเกิดแนวคิดที่จะขยายโครงการไปสู
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กหรือปานกลางก็มี
ศัก ยภาพที่จ ะพั ฒ นาให เ ป น โรงเรี ย นที่ มี ความเป น เลิ ศ ได เ ชน กั น อี ก ทั้ง แนวคิ ด การจั ด
การศึกษาแบบเนนผูเรีย นเปนสําคัญหรือ “Child Centred Education” ไมไดจํากัด
เฉพาะโรงเรียนที่มีงบประมาณแบบเอกชนหรือเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี
หากมี ผูบริห ารโรงเรี ย นที่ มีความมุง มั่น ในการสงเสริมการศึก ษาไทยให เขม แข็ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนที่มาของ “โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ” โดย
เริ่มจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เปนโรงเรียนนํารอง เพื่อขยายผลไปสู
โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ ทางโครงการ
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ตองการที่จะสรางเครือขายโดยฝกฝนใหครูผูเขารวมโครงการเปนแกนนําที่จะฝกอบรม
ใหกับโรงเรียนกรุงเทพมหานครอื่นๆ ตอไป
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เป น เลิ ศ ของมู ล นิธิ ชิ น โสภณพนิช โดยการประยุ กต ใ ชรู ป แบบการประเมิน ของซิ ป ป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ
และเปนการประเมินโครงการที่เปนกระบวนการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตและแกปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อประเมิ น โครงการโรงเรีย นกรุง เทพมหานครสูค วามเปน เลิ ศของมูล นิธิ ชิ น
โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิต
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เขารว ม
โครงการโรงเรีย นกรุงเทพมหานครสูความเปน เลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช จํานวน 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิ
สะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบ ริห าร จํานวน 12 คน ครูผูเขารว มโครงการ
จํานวน 88 คน นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก จํานวน 12 คน
และผูปกครอง

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

25

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยใหโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
โรงเรียนคลอง-ทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนชั้น
(Strata) จากนั้น ทําการสุมอยางงายโดยสุมกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย ผู บริหาร ครู
ผูเ ขา รว มโครงการฯ นั ก เรี ย นระดับ ประถมตน และระดับ ประถมปลาย ผู นิ เทศก และ
ผูปกครอง จากโรงเรียนทั้ง 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
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตนคือ โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ตัวแปรตามคือ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ดานสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการฯ
รูปแบบการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam
ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยผสมผสานวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ แหล ง ข อ มู ล ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวบขอมูลจากผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง
ผูนิเทศก และผูวิจัย โดยทําการเก็บแบบประเมิน และสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นยอยดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอมของโรงเรีย นกรุงเทพมหานครสูความเปน เลิศ ไดแก
วัตถุประสงคของโครงการฯ และการตอบสนองตอความตองการของชุมชน/ผูปกครอง
2. ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
ครูผูเขาอบรมโครงการฯ ผูบริหาร หลักสูตรการอบรม ผูเรียนที่เรียนตามโครงการฯ สื่อการ
เรียนการสอน อาคารสถานที่ และโรงเรียน
3. ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ไดแก การคัดเลือกครูผูอบรมเขาสูโครงการฯ ความเหมาะสมของหลักสูตรเนื้อหาการอบรม
ความเหมาะสมของการออกแบบกระบวนการฝ กอบรม และความเหมาะสมของ
กระบวนการนิเทศติดตาม
4. ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก ผลที่
เกิดขึ้นกับครู และ ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช มี 1) แบบประเมินแบงเปน
แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช สําหรับครูและผูบริหาร แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียน
กรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช สํ า หรั บ ผู ป กครอง และ
ผูนิเทศก และแบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปน
เลิ ศของมูล นิธิ ชิ น โสภณพนิ ช สํา หรับ ผูวิ จัย 2) แบบสัม ภาษณ แบบสั มภาษณใ นการ
ประเมิ น โครงการโรงเรี ย นกรุ งเทพมหานครสู ความเป น เลิ ศของมู ล นิ ธิ ชิน โสภณพนิ ช
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
กัน เพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล เรื่องเดี ย วกัน ทั้งขอ มูล เชิ งปริมาณ และเชิงคุ ณภาพ โดยใช
หลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ เปนขอมูลที่สอดคลองตรงกัน โดยมี
การเก็บขอมูลคือ การสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบประเมิน
รวมทั้งการเก็บขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูเรียน ผูปกครองผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูนิเทศก รวมถึงคณะผูวิจัย ทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ
มากที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
การหาคาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และการหาคาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 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
ผลการวิ จั ย พบว า ครู ส ว นใหญ ใ ห ก ารประเมิ น เกี่ ย วกั บ โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศอยูในระดับมาก สวนผูบริหาร และคณะผูวิจัยสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด และจากผลการวิจัยที่พบวา วัตถุประสงคของ
โครงการ เพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการเรีย นรูโ ดยเปลี่ย นจากการจัดการเรีย นรูที่เนน บทบาท
ครู ผู ส อนมาเน น ที่ ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ หรื อ เน น ที่ ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยกํ า หนดให
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) และจากผลการวิจัยที่ พบวา ครูและผูบริหารที่เขารวมโครงการสวน
ใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศโดยมีความ
คิดเห็นวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กัน และการประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ
ทั้งนี้โครงการฯสามารถสรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญได และสอดคลองกับผลการสัมภาษณ ที่ครูและผูบริหารกลาววา เปนโอกาสที่ดี
ที่จะชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะเปน การเรียนการสอนแบบเนนให
ครูเขาใจผูเรียนแตละบุคคล และนําสิ่งที่ผูสอนเรียนรูมาวิเคราะหผูเรียนวาผูเรียนแตละคน
เปนยังไง แลวจัดกิจกรรม และใบงานใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางมีความสุข โครงการฯ มีการติดตาม มีการนิเทศอยูตลอดเวลา ในสวนการนิเทศก็มี
การสะทอ นผลใหเ ห็น วา สิ่ง ที่ทํา ไปแลว มีตรงไหนที่ควรจะใหการปรับปรุง แกไข ซึ่ง
โรงเรียนพรอมที่จะมีการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โครงการฯ ชวย
สร างบรรยากาศและกระบวนการจั ดการเรี ยนรู ทํ าให ครู เชื่ อในศั กยภาพผู เรี ยนมากขึ้ น
โครงการฯ นี้มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งดานอาคาร สถานที่ อุปกรณตางๆ ที่เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน เชน ทาสีอาคาร โตะ เกาอี้ บอรดโชวผลงาน ตู เฟอรนิเจอรของครู และ
ของเลนตางๆ เปนตน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูเรียน เกี่ยวกับคุณลักษณะอัน พึงประสงคของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกลาในการที่จะคิด กลาที่จะพูด กลาที่จะตัดสินใจ และกลา ที่
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จะตอบคํา ถาม มีก ารเรีย นรูกิจ กรรม ศึก ษาคน ควาหาความรูดว ยตนเอง สุดทายก็จ ะ
สง ผลถึง ผลสัม ฤทธิ์ข องผูเ รีย น อยา งเชน ผลโอเน็ต ซึ่ง ตอบสนองความตอ งการของ
ผูปกครองและชุม ชน เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมผูปกครองก็ใหความรวมมือเปนอยางดี มี
การใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูในดานตางๆ
จะเห็นไดวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิช มีวัตถุประสงคที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการฝกใหผูเรียนไดคิดและ
ลงมือปฏิบัติแกปญหาดวยตนเอง สรางนิสัยการทํางานที่เปนขั้นตอน สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(สมคิด สรอยน้ํา, 2542 ; วันเพ็ญ จันทรเจริญ, 2542 ; วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 ;
สําลี รักสุทธิ, 2543)
2. ดานปจจัยเบื้องตน
ผลการวิจัย พบวา ครูและคณะผูวิจัยสว นใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ โครงการ
โรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช อยู ใ นระดั บ มาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ครูและผูบริหารมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน ไดอีกทั้งยังจัดสามารถจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ และมี ค วามพร อ มที่จ ะเข า รว มโครงการ ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยที่พบวา การจัดหลักสูตรสอดคลองกับการจัด
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียน ครู ผูบริหาร มีความพรอมที่เขารวมโครงการ
มีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
และมีความพรอมของสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา ทัศนคติตอการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคั ญเปนไปในเชิงบวกคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของผูเรียน มีการแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมตามความสามารถ และจัดกิจกรรมการเรียนรูและใบงานที่เหมาะสม
กับ สภาพของผูเ รีย น มีก ารประเมิน ผลตามสภาพจริง ของผูเ รีย นอยา งหลากหลาย
สง เสริม ใหผู เ รีย นสามารถค น คว า หาความรู ไ ดด ว ยตนเองจากแหล ง การเรี ย นรู ต า งๆ
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ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน มุมความรู มุม หนังสือ หองสมุด หองคอมพิวเตอร
แปลงเกษตร แหลงการเรียนรูในชุมชน พิพิธภัณฑ เปนตน มีการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ
ใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการคิด เชน เกม กิจกรรมประกวดแขงขันตอบปญหา
ตางๆ การฝก ทําโครงงาน เปน ตน สงเสริมใหผูเ รีย นคน พบกระบวนการเรีย นรูไ ดดว ย
ตนเองอยางมีร ะบบ ระเบีย บ และแบบแผน มีการกําหนดกฎ กติกา ในการเรียนรูอยาง
ชัดเจน และเปนประชาธิปไตย
สถานศึก ษามีก ารจัด หลัก สูต รเนื ้อ หาวิช าในกลุ ม สาระการเรีย นรู ต า งๆ
ที่เ หมาะสมและสอดคลอ งกับ การจัด การเรีย นรูโ ดยยึด ผูเ รีย นเปน สํา คัญ โดยมีก าร
ประชุม รว มกัน ระหวา งผูบ ริห าร ครู ผูป กครอง กรรมการชุมชน และผูเรีย น เพื่อหา
จุดเดน และจุดดอย ในการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพ และความตองการของ
ผูเ รี ย น มีก ารสอบถาม สั ม ภาษณผู เ รี ย นว าอยากเรี ย นรู อะไร และอภิ ปรายร ว มกั น ว า
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการ
เรี ย นรูที่เนน ผูเรีย นเปน สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2543;
Fennimore, 1995; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2550 ; วิชัย วงษใหญ,
2543)
ทั้งนี้ความพรอมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ดานงบประมาณ พบวา มีเพียงพอ
แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเต็มที่ควรไดรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมในดานเครื่องคอมพิวเตอร ความพรอมดานสถานที่ พบวา ทุกโรงเรียนพรอม
แมบางโรงเรียนจะมีสถานที่จํากัด แตก็สามารถจัดสถานที่ภายในโรงเรียนไดอยางเปนสัดสวน
และเหมาะสม บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู อีกทั้งครู ทุก ทา นมี ความรู ความเข าใจ และ
ทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เห็นความสําคัญของโครงการฯ
และพรอ มที่จ ะฝก และพัฒ นาตนเองดา นวิช าชีพ ความพรอ มของผูเ รีย นที่เ ขา รว ม
โครงการฯ ผูเ รีย นมีศัก ยภาพที่เ พีย งพอตอ การจัดการเรีย นรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เนื่องจากผูเรียนชอบที่จะเรียนรูหาคําตอบดวยตนเองมากกวาที่จะรับความรูโดยการบอก
จากครู และชอบเรียนรูผานกิจกรรมเกมตางๆ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากกวาฟงคํา
บรรยายจากครู สวนความพรอมของสื่อการเรียนการสอน พบวา เพียงพอ และมีอยาง
หลากหลาย ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ เองได และผู เ รี ย นก็ ส ามารถค น คว า เพิ่ ม เติ ม ได จ าก
อินเตอรเน็ต แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง
เต็มที่ก็ควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่เปนแนวไอซีที และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีราคา
คอนขางสูง เชน กลองโทรทัศน กลองดูดาว เปนตน

30

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

ซึ่งการเขารวมโครงการฯ นี้เปนการเตรียมความพรอมสําหรับโรงเรียนในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะในสว นของการฝกพัฒ นาครูใหมีความกาวหนาและปรับตัว เพื่อเขาสูส มาคม
อาเซียนตอไปในป พ.ศ. 2558 ครูสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการเรียนรูอาเซียน
(ASEAN Focus School) โดยการบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
ผลการวิจัย พบวา ครูและคณะผูวิจัยสว นใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ โครงการ
โรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช อยู ใ นระดั บ มาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ครูและผูบริหารสว นใหญย อมรับ ความสามารถของวิทยากร ทั้งดานความ
เหมาะสม และการถายทอดความรู ผูประสานงานใหขอมูลและตอบขอคําถามของโครงการ
อบรมไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยที่พบวา ทั้งทางดาน
หลักสูตรที่จัดอบรม ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดอบรม ในดานของความชัดเจนใน
การตอบคําถาม และการใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวก และรวดเร็ว และไมเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการจัดการอบรมและการสังเกตการอบรมรวมถึง
ผลงานของครู ที่ เ ข า ร ว มอบรมพบว า หลั ก สู ต รการจั ด การอบรมมี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคลองกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรที่นํามาจัดอบรมใชเวลาอบรมรุนละ 9 วัน
โดยเริ่มจากการแนะนําทีมวิทยากร แนะนําการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และกิจกรรมตางๆ ที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญพรอมเกมสและกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ เพื่อใหครูผูเขารับการอบรมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง สรางผลงาน
ของตนเอง และมีการผอนคลายจากกิจกรรมวิชาการโดยมีเกมสประกอบในแตละวัน โดยมี
การประเมินความพึงพอใจของครูทุกวัน และจากการสังเกต พบวา ครูใหความรวมมือใน
แตละกิจกรรมเปนอยางดี มีความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการจัดกิจกรรม และสิ่งที่สําคัญของกิจกรรมในโครงการนี้
ก็คือ ระบบการนิเทศและติดตามผลของคณะวิทยากร โดยจะมีวันที่เรียกวา “clean up
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day” ซึ่งคณะวิทยากรเขาไปในโรงเรียนเพื่อชวยจัดมุมหรือโซนตามหองและจุดตางๆ ของ
โรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้น คณะวิทยากรไดมีการนิเทศติดตาม
ทั้ งแบบเป นทางการ (แจ งก อนล วงหน า) และไมเ ปน ทางการ (ไมแ จง ) ซึ ่ง ถือ วา เปน
กระบวนการอบรมที่มีความครบถวนสมบูรณ มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สามารถ
นํา มาใชป รับ ปรุง การจัด อบรมให มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น และช ว ยกระตุ น ใหทุ ก ฝา ยที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) และยัง
สอดคลองกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543) ที่ไดสรุปถึง การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานหนึ่งใน มาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สถานศึกษาทุกสถานศึกษาจะตอง
ไดรับการประเมินทั้งในรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานนี้ไดแก มาตรฐานที่ 18 วาดวยเรื่อง จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการอบรมคือ ตัวบงชี้ที่ 1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 2
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง ตัวบงชี้ที่ 7 สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน และตัวบงชี้ที่ 8
มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
จากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา โรงเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับสูงเนื่องจากหลักสูตรที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทําใหเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญอยางลึกซึ้งมากขึ้น ระยะเวลาในการจัดการอบรมมี ความเหมาะสมทําใหสามารถ
ศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับจากการอบรมไดอยางละเอียดถี่
ถวน มีทีมวิทยากรที่มีความรูความสามารถสูง สามารถจัดอบรมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของผู
เข ารั บการอบรมการถายทอดความรูและการนํ าเสนอรูปแบบการจั ดกิจกรรมมี ความเป น
รูปธรรม เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความ
แปลกใหม นา สนใจ มีก ิจ กรรมและการกํ า หนดสัญ ลัก ษณ ท า ทางแทนการสั่ ง และ
การตะโกนที่สามารถนําไปใชฝกวินัยผูเรียน และมีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใช ใน
โรงเรีย น เพื ่อ พัฒ นาศัก ยภาพของผู เ รีย นตามความสามารถของแตล ะบุค คล ซึ ่ง
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สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู ที่มี
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่ใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัด
ของผูเรีย น โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ให ผูเรีย น ไดเรี ย นรูจ ากประสบการณจ ริง ฝ กการปฏิบัติ ใหทําได คิดเป น
มีก ารปลู ก ฝ ง คุณ ธรรม ค า นิย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อ การเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ มีการประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสม (คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2543; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543; พิมพันธ เดชะคุปต,
2544; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Brandes and Ginnis, 1988;
Arizona University, 2000)
การตอบคําถามของทีม วิทยากรมีความชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปน
การจุดประกายแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหแกครู มีทีมผูประสานงานที่
มีความรู ความสามารถสูงสามารถใหขอมูล และตอบขอคําถามของโครงการอบรมไดอยาง
ชัดเจน และเขาใจไดงาย การใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเขาถึง
ขอมูลได โ ดยตรงผา นทางเว็ บไซต ร ะยะเวลา และวิธี ในการกํ ากั บ ติด ตาม ดํา เนิ น งาน
มีความเหมาะสม ดูแล และใหคํา ปรึกษาแบบกัลยาณมิตร และประเมินผลตามสภาพจริง
มีการนิเทศติดตาม ทําใหครูทุกคนมีความกระตือรือรน เตรียมพรอมอยูเสมอ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกระบวนการสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนหรือทีมวิทยากรจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนหรือครูผูเขาอบรมสรางความรูเอง ฝกใหใชทักษะกระบวนการเพื่อให
ไดใชกระบวนการคิด (Thinking process) และกระบวนการกลุม (Group process)
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นหรื อ ครู ผู เ ข า อบรมสร า งความรู ด ว ยตนเอง มี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู
(Participation) คิด ปฏิบัติ สรุปความรูดวยตนเอง สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุม สมาชิกตางกลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือวิทยากร สรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข (Happy learning) ประเมินผลดาน
เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ ที่เนน การประเมิ น ผลตามสภาพจริง (Authentic
assessment) (ไสว ฟกขาว, 2541; Perkins, 1969)
การจัดสภาพหองเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมไปถึงการสรางและใช
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
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เปนสําคัญอยางสรางสรรค โครงการใหการสนับสนุนในดานอุปกรณการเรียน เชน โตะ
เกาอี้ ตู เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ และชวยจัดมุมตางๆ ในหองเรียนใหมีสภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียน
การสอน และมีมุมที่สามารถชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทั้งในกลุมที่เรียนเกงและเรียน
อ อ น สอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ก ารเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ที่ไดพัฒนาขึ้นไวตรวจสอบการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวาสอดคลองกับตัวบงชี้การสอนของครู ดานครู
จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ดานผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
โครงการเป ด โอกาสให โ รงเรี ย นที่เ ข า ร ว มโครงการฯ ได ไ ปแลกเปลี่ย นเรี ย นรู
ภายนอกโรงเรียนทั้งกับโรงเรียนอื่นๆ ที่เขารวมโครงการฯ โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียน
นานาชาติ ทํ าให เกิดการต อยอดทางองค ค วามรูใ หม ๆ ใหแ ก ผู ที่ เ ขา ร ว มโครงการและ
สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข
และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก คิดวิเคราะหเปน และมีสัมพันธภาพที่ดีตอครูมากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารมี
ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
4. ดานผลผลิต
ผลการวิจัยพบวา ครู คณะผูวิจัยและผูนิเทศกสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับ
มาก ผู บ ริ ห าร ผู ป กครองส ว นใหญ ใ ห การประเมิ น เกี่ ย วกั บ โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด และจาก
การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดย
ใช แบบสอบถามของ ครู ผู บ ริห าร และผู ป กครอง ส ว นใหญ พบวาโรงเรี ย นที่ เข าร ว ม
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางหลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียน และยอมรับฟงความคิดเห็น
จากผูเรียน ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตา งระหว างบุ ค คล สื่อ และอุ ป กรณ ใ นการจัด การเรี ย นรู เ หมาะสม และ
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สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัย
จากการสั ม ภาษณ ผู บริ ห าร ครู ผู เรี ย น ผู ป กครอง และผู นิ เ ทศก ในโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครที่เขารวม โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช พบวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียนเปนอยางมาก
ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ
เตรียมความพรอมในการรับการประกัน คุณภาพจาก สมารทสคูล สมศ. และการเขาสู
สมาคมอาเซีย น การอบรมครั้งนี้บรรลุว ัตถุประสงคข องโครงการ คือ สามารถพัฒ นา
ผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางเต็มศัก ยภาพ สงผลใหผูเรียนสามารถลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และกลาตัดสินใจ
ดวยตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความเปนประชาธิปไตย
กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถคนพบความ
ถนัด ของตนเองโดยมีครูคอยเปน ที่ปรึกษาจัดกิจ กรรมฝกพัฒ นาทักษะของผูเรียนอยาง
เต็มที่ และสงเสริมสนับสนุนโดยพาผูเรีย นไปแขงขันเพื่อทดสอบความสามารถในระดับ
โรงเรียน ระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูมีการนําผลจากการบันทักหลังสอน คําแนะนําจากผูนิเทศก
การแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ร ว มกัน ระหวา งเพื่ อนครู และการศึ กษาค น คว า เพิ่ มเติ มจาก
อินเทอร เน็ ต มาใช ในการพั ฒนาแผนการจั ดการเรี ยนรู สื่ อและอุ ปกรณ ก ารเรีย นรู  และ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลาย น าสนใจ และ
เหมาะสมตอ สภาพของผู เ รีย นแตล ะคน กระบวนการจัด การเรีย นรู ม ีค วามยืด หยุ น
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมที่จะเรียนตามความสนใจโดยคํานึงถึงเสียงสวนใหญภายในหอง อีกทั้งครูมีการ
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และนําผลจากการประเมินมาใช
ในการพัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนมีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานเพื่อเก็บผลงานที่ภาคภูมิใจและดูผลการพัฒนาของตนเอง ครูย อมรับฟงความ
คิด เห็น จากผู เ รีย นเพื่อ นํ า มาใชป รับ พัฒ นาการจัด การเรีย นการสอน โรงเรีย นมีก าร
ประสานความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง และองคกรภายนอก ในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒ นาโรงเรีย น ทั้งในดานงบประมาณ การจัดกิจกรรมตางๆ การอบรมพัฒ นาครู
และผูเรียน และการพัฒนาแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน มีร ะบบนิเทศติดตามผลจาก
ผูบริหารโรงเรียน ในรูปแบบของกัลยาณมิตร มีการนําผลสะทอนตางๆ ที่ไดรับจากการ
นิเทศมาใชปรับปรุงพัฒนา และมีการขยายผลของจัดอบรมไปสูโรงเรียนในเครือขาย สงผลให
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เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได
ชัดวาครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) โดยสรุปคือ
ครูเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือ
ความรูความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของตนเอง และ
สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพครูในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ครูใชเทคนิคและวิธี
สอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู ครูใช สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
และครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีท)ี ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญหรือสําคัญ โดยกําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) และผล
ที่เกิดขึ้น กับผูเรีย นที่เห็น ไดชัดจากการสัมภาษณคือ ผูเรีย นมี ความสุข ที่ไดมาโรงเรีย น
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาถาม คิดวิเคราะหเปน สรุปองคความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับ ตัว ชี้วัดคุณภาพผูเรีย นดานทักษะการเรีย นรูและพัฒ นาตนในการ
เตรี ย มความพร อ มสู อ าเซี ย นที่ พบว า ผู เรี ยนมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุ ผ ลมีวิธีคิดอยา ง
ถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
อีกทั้งคุณลักษณะที่เห็นไดชัดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมี
วิ นั ย เคารพกฎ และกติ ก าต า งๆ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ที่ ดี ขึ้ น สอดคล อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ดานความมีวินัยอีกดวย
และที่สําคัญโรงเรียนที่เขารวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยดูจากผลการ
ทดสอบการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน O-net
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินโครงการไปใช
จากผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช ในด า นสภาพแวดล อ ม ด า นป จ จั ย เบื้ อ งต น
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุด อยางไรก็
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ตามจากผลการประเมินแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตมีขอเสนอแนะที่มูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ควรจะนํามาใชพิจ ารณาเพื่อนําไปพัฒ นาและปรั บปรุงการดําเนิน งาน
โครงการดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ดังนี้
ดานสภาพแวดลอม
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิชที่นําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ “Child Centred
Education” มีหลักโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทครูผูสอนมาเนนที่ผูเรียน
เปนสําคัญปรับใชใหเขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตทั้งนี้การตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ
ผูปกครองอาจจะมีบริบทที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียน โรงเรียนอื่นที่เขารวมโครงการฯ ควรประชาสัมพันธการเขารวม
โครงการใหชุมชนและผูปกครองทราบอยางชัดเจนถึงเปาหมายการเขารว มอบรมของ
โรงเรียน และประโยชนที่โรงเรียนไดรับจากการจัดอบรม
ดานปจจัยเบื้องตน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดีครูและผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครงการควรมีทัศนคติ
ที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมเรื่องงบประมาณ
สําหรับสื่อการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานกระบวนการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการ
จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัดของ
ผู เ รี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล มี ก ารฝ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด
การจัดการ ให ผูเรี ย น ไดเรี ย นรูจ ากประสบการณจ ริง ฝ กการปฏิบัติ ใหทําได คิดเป น
มีก ารปลู ก ฝ ง คุณ ธรรม ค า นิย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรีย นการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ และมีการประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสม ในสวนตรงกระบวนการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการฯนี้มีการจัดกิจกรรม
ไดอยางเหมาะสมและครบถวน เพื่อใหโครงการฯ นี้มีความสมบูรณเพื่อเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียนควรเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
ทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของครู เพื่อ
เตรียมพรอมสูกลุมประชาคมอาเซียน
ดานผลผลิต
ครูส ามารถจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนแบบเนน ผูเรีย นเปน สําคัญใหมีความ
หลากหลาย เหมาะสมตอสภาพของผูเรียนแตละคน มีการประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได แต
ยัง มี ข อจํ า กั ดเกี่ ย วกั บ เรื่อ งสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ไ มเ พี ย งพอในการจั ดกิ จ กรรมทาง
โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใหพรอมสําหรับการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนแบบเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การเตรี ย มความพร อ มสู ก ลุ ม
ประชาคมอาเซียนอีกดวย
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช โดยใชรูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ 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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การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
THE OPERATION OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS OF TAMBON
ADMINISTRATION ORGANIZATIONS OF PATHUM THANI PROVINCE
ชุติกาญจน พรหมจรรย อุษา คงทอง และชอเพชร เบาเงิน
Chutikarn Promchan, Usa Kongthong, Chorpet Baongion
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริห ารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ใช ป ระชากรในการวิ จั ย คื อ ผู บ ริ ห าร ผู ดู แ ลเด็ ก เล็ ก และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน
682 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบวา
1. ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กสังกัดองคการบริห ารสว นตําบล จังหวัดปทุมธานี มีการ
ดําเนินงานภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และดานงานธุรการ การเงิ น
และพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก
2. เปรีย บเที ย บการดํ าเนิ น งานศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จํ า แนกตามวุ ฒิ การศึก ษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา
2.1 จําแนกตามวุ ฒิ การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 จําแนกตามตําแหนงงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และ
ดานความสัมพันธชมุ ชนกับการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการ
นักเรียนไมแตกตางกัน
2.3 จํ า แนกตามขนาดขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการนักเรียน แตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ยกเว น ด า นวิ ช าการ ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ด า นบุ ค ลากร ด า นธุ ร การ การเงิ น และพั ส ดุ และด า นความสั ม พั น ธ ชุ ม ชนกั บ การ
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 เปน สิ่งที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคนในประเทศใหมีประสิทธิภ าพดว ยการศึกษาซึ่งเปน กระบวนการพัฒ นา
ศักยภาพของคนใหรูเทาทัน การเปลี่ย นแปลงของสังคม รวมทั้งเปน พลังสรางสรรคการ
พัฒนาอยางยั่งยืนการจัดการศึกษาตองเริ่มตนจากการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะปฐมวัยที่เปน
ชวงวัยของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงวัยนี้สามารถเรียนรูและพัฒนาได
อย า งรวดเร็ ว ด านร างกาย อารมณ จิต ใจ สั ง คม สติ ป ญญา ตลอดจนการหล อหลอม
บุคลิกภาพที่จะติดตัวเด็กไปจนเติบใหญ ดวยความสําคัญของการศึกษารัฐบาลไดตระหนัก
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ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาซึ่ ง จะเห็ น ได จ าก
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย รวมถึงวงเงินที่จัดสําหรับพัฒนาการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ (กรมวิ ช าการ, 2540)
เพื่อปรับปรุงและสงเสริมคุณภาพทางการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพอยางสอดคลอง
กับ สถานการณ แ ละบรรลุวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ดการศึ ก ษา (รั ฐ บาลกํ าหนดนโยบาย
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2548) กลาววา
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) โดยรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น เด็ ก เป น ทรั พ ยากรที่ ท รงคุ ณ ค า และมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา จึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และ
ใหความสนใจเพื่อใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
การจัดการศึกษาของเด็กตั้งแตอยูในวัยเตรียมความพรอมที่จะเรียนอนุบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมและเปน การเตรียมศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กองคการบริหารสว นตําบล ซึ่งถือวาเปน
บริการทางสังคมที่จําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหเด็กไดรับการเลี้ย งอบรมอยางถูกตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการอีกทัง้ ยังมีความสอดคลองกับภารกิจหลักในการดําเนินงานนโยบาย
การจัดบริการใหกับประชาชนกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยูในแตละ
อําเภอในจังหวัดปทุมธานี ความสําคัญ และความจําเปนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัว จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นเพื่อทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ดวยใน
วัย เด็ก หล อหลอมให เกิ ดพฤติก รรม บุ คลิ กภาพ และความสามารถตามลํ าดับ ขั้น แห ง
พัฒนาการ แตอาจพัฒนาเร็วหรือชาแตกตางกัน ตามความพรอมและลักษณเฉพาะตัวของ
เด็ก รวมถึง การอบรมเลี้ยงดูควรเขาใจพัฒนาการของเด็กเพื่อตอบสนองความตองการ
และเนนใหเด็กไดรับประสบการณที่ดีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกลาวถึงบทวิ เคราะห การพัฒ นาการศึ กษาอบรม และเลี้ย งดู เด็ก ในป 2535 พบว า
การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยกอน 6 ป จะมีผลไปตลอดชีวิต หากเด็กไดรับการอบรมดูแลที่ดี
ไดรับความรัก ความอบอุนจะทําใหเด็กเปนคนสดชื่น แจมใส มองโลกในแงดี และรูจักรัก
คนอื่น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยมุงเสริมสรางพัฒนาการเด็กทุกดานให
เจริญและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพรอมในการ
เรียนรูทักษะชีวิต (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544) การจัดการศึกษาสําหรับ
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เด็กปฐมวัย ตองเปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมพัฒนาการทางดานรางกายทั้งกลามเนื้อใหญ
และเล็ก ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสวนไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
พัฒนาการทางดานอารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กเจริญเติบโต
เป น บุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ค า ต อ สั ง คม สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการ
อนุบาลศึกษาในโรงเรียนที่จัดบริการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-5 ป) ยังไมสามารถจัด
บริหารไดครอบคลุมทั่วทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ผลการประเมินพบวา หนวยงาน
เหลานี้ยังตองปรับปรุงคุณภาพทั้งในดานการดําเนินงาน วิธีการเลี้ยงดู ผูดูแล ยังขาดความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ขาดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไมมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม และถูกตองตามหลักวิชา (คณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2544) การเสริมสรางพัฒนาการเด็กตั้งแตแรกเกิดนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การอบรมดูแลการเอาใจใสที่มุงเนนใหเด็กไดเรียนรูโดยผานการกระตุนผานจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ การไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรงจากการทดลอง การไดลงมือทํา
การเลนโดยจะตองเปดโอกาส
“ปฐมวั ย ” เป น ช ว งของการวางรากฐานสํ า คั ญ ของบุ ค คล ทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญา
ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณบุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศตางให
ความสําคัญกับการวางรากฐานเด็กวัย สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบการศึกษา
ปฐมวัยหลายหนวยงาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2551) นโยบายการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่สงเสริมการศึกษา
สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ปงบประมาณ 2544 รัฐบาลไดเริ่มนโยบาย
การถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองทองถิ่นศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวน
ทองถิ่นจึงเปนสถานที่ดูแลเด็กที่มีอายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทากับสถานศึกษา ซึ่งเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองตามความตองการของประชาชน
ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กเปน สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุร ะหวาง 3-5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัสยิด กรมการศาสนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอน
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จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรีย กวา ศูน ย
พัฒ นาเด็ก เล็ก ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เด็กเปน ทรัพยากรที่ทรงคุณ คา และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความ
พร อ มทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญาจึ ง นั บ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่
หนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบจะตองตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อใหเปนการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในฐานะหน ว ยงานซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผน และขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ไดแก งานวิชาการงานอาคารสถานที่
และสิ่ ง แวดล อ มงานบุ ค ลากรงานธุ ร การ การเงิ น และพั ส ดุ ง านกิ จ การนั ก เรี ย นงาน
ความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทาง พิจารณา วางแผน
สงเสริม หรือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กสังกัดเล็กองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงและขนาดขององคการบริหารสวน
ตําบล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร 176 คน ผูดูแลเด็ก 418 คน และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี 88 คนรวม
682 คน 44 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานีโดยการกําหนดขนาดของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan
อางถึงใน มนสิช สิทธิสมบูรณ, 2550) ตัวอยางสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifind Random
Sampling) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี ตามขนาด
ของศูนยไดกลุมตัวอยาง รวม 44 แหงจํานวน 248 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ดานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 6 งาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 3) ดานงานบุคลากร 4) งานดานธุรการการเงิน และพัสดุ 5) ดานงานกิจการนักเรียน
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6) ดานงานสัมพันธชุมชน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยที่
5 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมากที่สดุ
4 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานจัดการศูนยนอยที่สุด
1. การสรางและการหาเครื่องมือคุณภาพเครื่องมือ
การสรา งเครื่ อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล ผูวิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
สรางแบบสอบถาม
1.2 ศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนิ นงานจัดการศูนยพัฒนาของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดการ
ดังกลาวมาพัฒนาและดัดแปลง เพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้
1.3 สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําไปเสนอ
ตอ ประธานผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละกรรมการผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ ตรวจสอบ
รายละเอียดของขอคําถามในดานภาษาและความถูกตอง
1.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 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) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปมาใช
สวนขอที่มีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไดคาเทากับ 0.99
1.6 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try out) ที่ไมใชกลุม
ตัว อยา ง หาค าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค า สัม ประสิ ท ธิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970 อางถึงใน ยุทธพงษ
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กัยวรรณ, 2543) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 และนําแบบสอบถามที่ทดสอบใชแลว
ไปปรับปรุง แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง เพื่อนําผลมาวิเคราะห ตามความมุง
หมายและสมมติฐานของการศึกษาคนควาตอไป
2. การจัดเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย
2.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล จากคณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ถึงผูรับใบอนุญาตองคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
2.2 ผูวิจัยขอความรว มมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูล โดย
ดํ า เนิ น การผ า นองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแต ล ะอํ า เภอ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ป น ผู ม อบ
แบบสอบถามแก ผู ต อบแบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากผู ต อบ
แบบสอบถามในสังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 1 สัปดาห
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติหาคารอยละ
(Percentage)
3.2 การศึกษาขอมูล เกี่ย วกับการดําเนิน งานศูน ยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ใชสถิติการหารอยละ (Percentage) การหา
คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของ
คะแนนโดยอาศัยแนวคิดของเบสท (Best, 1978) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนดไวดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
3.3 เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จํ า แนกตามวุ ฒิ
การศึกษา ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
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4. สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
3 กลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี
ของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเ คราะหส ถานภาพผู ต อบแบบสอบถามเมื ่อ พิจ ารณาตามวุฒิ
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นรอยละ 37.70
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย รอยละ 28.00 ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี 24.00 และศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 10.30
เมื่อพิจารณาตามตําแหนงพบวากลุมตังอยางสวนใหญตําแหนงบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 62.30 ตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
รอยละ 25.80 และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 12.90
2. ผลจากการวิเคราะหการดําเนินงานจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริห ารสว นตําบล จังหวัดปทุม ธานี ทั้ง 6 งาน เมื่อ พิจ ารณาตามขนาดขององคการ
บริหารสว นตําบลพบวาองคการบริห ารสว นตําบลขนาดเล็กการดําเนิน งานศูน ยพัฒ นา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามรายดาน พบวาดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
องคการบริห ารสว นตําบลขนาดกลางพบวาการดําเนิน งานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา
ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา
ดานงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3. เปรีย บเทีย บการดํา เนิน งานศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก จําแนกตามวุฒิก ารศึก ษา
ตําแหนงงานและขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการดําเนินงานตางกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นโดยวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโดยวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานนอยกวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และวุฒิการศึกษาปริญญาโท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินงานนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมีคาเฉลี่ยนอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาด
เล็กมีการดําเนินงานตางกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดใหญศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาด
เล็กมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานมากกวาขนาดใหญ
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย การดํ าเนิน งานศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กองค การบริห าร สว นตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้งในเรื่องของงานวิชาการ งานอาคารสถานที่
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 โรงเรียนคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และ
โรงเรียนจัดใหมีพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือครูผูสอนในการควบคุม และการจัดประสบการณใหแก
เด็กนักเรียน ดานอาคารสถานที่หองเรียนเปนเอกเทศ มีขนาดเหมาะสม จัดเปนที่เรียน
และที่นอนได ดานการประชาสัมพันธ โรงเรียนใหความรว มมือ และสนับสนุน งานของ
ชุมชนตามเทศกาลหรือพัฒนา และมีการเยี่ยมบานผูปกครองนักเรียน โดยครูผูสอนหรือ
คณะครูในโรงเรียน ดานการจัดสภาพ แวดลอม มีการสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ดานการบริการ จัดหาน้ําดื่ม
น้ําใชที่สะอาดไวบริการนักเรียนอยางเพียงพอ และจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหครูได
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา
ลออชัยรังษี (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับกอนปฐม
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนจํานวน 50 คน มีความเห็นวา มีการปฏิบัติมากทุกดาน แตไมสอดคลองงานกับ
วิจัยของเย็น ตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล
ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานงาน
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธมีความสําคัญมากในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมวาจะเปนเรื่องของการใหความรวมมือและสนับสนุนงานชุมชน เชน งานพัฒนางานเทศกาล
และงานประเพณีตางๆในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต (2542)
กลาวไววา เพื่อใหชุมชนเกิดความรูสึกวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนบุคลากรของ
โรงเรียนจะตองมีบทบาท ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหโรงเรียน
เปนศูนยพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินงาน และ
กิจกรรมของโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัศมี ตันเจริญ (2542) การบริหารงาน
ชุมชนสัมพันธจะชวยสรางความเขาใจอันดีทําใหชุมชนยอมรับและใหความรวมมือในเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางความสัมพันธกับชุมชนควร
เริ่มจากการสรางความสําคัญกับผูปกครองและขยายสูบุคคลอื่นๆ ในชุมชน โดยมีขอบขาย
การดําเนินงาน และดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดง
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ใหเห็นวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานียัง
ไมมีผลมากนักในเรื่องของการจัดใหมีการบริการและสวัสดิการดานตางๆ ใหแกครูผูดูแล
เด็ ก และนั ก เรี ย น ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจากงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรไม เ พี ย งพอต อ การ
ดําเนินงานบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ ศรีสุวรรณ (2541) ไดทํา
การวิจัยเรื่องศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัย พบวา
งบประมาณนอยไมเพียงพอ
2. เปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหนงงาน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล พบวา จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
วุฒิการศึกษาที่ตางกันไมวาจะเปนการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
จะมี มุ ม มองแนวคิ ด แตกต า งกั น ไปในเรื่ อ งของการดํ า เนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไมวาจะเปนเรื่องของงานวิชาการ งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน
และงานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ซึ่งวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมีมุมมอง
แตกตางกันออกไป เชน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี
สาขาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยมีคานอยกวาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ
และระดั บปริ ญญาตรี สาขาการศึ กษาปฐมวั ย มี ค า น อยกว าระดั บปริ ญญาโท เป น ต น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี รื่นพิทักษ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูดูแลเด็กและผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน และงานวิจัยของพรอร ศรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการ
จั ด การศึ ก ษาระดั บ ก อ นปฐมศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครนายก พบว า บุ ค ลากรที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและบุคลากรที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ P<.01 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิด
เห็น ของสมาชิกสภาองคการบริห ารสว นตําบล ผลการวิจัย พบวา พนักงานสว นตําบล
ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเป น ไปได ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของสุวรรณา
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วลัย อักษรลิขิต (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู ปกครองที่มีตอการจัด
การศึ กษาปฐมวัย ของโรงเรี ย นเปรมฤทัย จั งหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา ผลการวิจัย พบว า
ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน
จําแนกตามตําแหนงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ตําแหนงงานที่ตางกันไมวาจะดํารงตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน
การศึกษา ผูบริการการศึกษา ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็ก และตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไปในเรื่องของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตําแหนงที่แตกันจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
ไปมุมมองแตกตางกันไป เชน บุคลากรปฏิ บัติห น าที่ในศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก มีคาน อยกว า
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป น ต น ซึ่ งไม ส อดคล องกั บงานวิ จั ย ของ
พรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาในพื้นที่
จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครนายก รวม 200
คนมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ บริหารองคการสวนตําบล ประธานสภาองคการสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการจาก
การใชแบบสอบถามพบวาตําแหนงของผูตอบแทนสอบถามคือ ประธานกรรมการบริหาร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ประธานสภาองค บ ริ ห ารส ว นตํ า บล ปลั ด องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการมีความตองการความรูความ
เขาใจ บทบาท และการมีสวนรวมโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา
ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาตําแหนงงานไมวาจะเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคานอยกวาคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของงานดานธุรการ การเงินและพัสดุ รวมถึง
งานดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรและดานกิจการนักเรียนไมแตกตางกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา
ตําแหนงที่ตางกันมีมุมมองในเรื่องของงานวิช าการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
งานบุคลากรและงานกิจการนักเรียนไมตางกันมองเหมือนกันในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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จําแนกตามขนาดขององคการบริ ห ารสว นตําบลโดยภาพรวมไมแตกต างกั น ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเย็นตา รุงสุวรรณ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนตําบล จากระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบล
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปน ไปไดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดาน
กิจการนักเรียนจะมีมุมมองแตกตางกันออกไปในเรื่องของขนาดขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี เชน ขนาดเล็กมีคามากกวาขนาดใหญ เปนตน แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรณอร ษรประดิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก องคการบริหารสวนตําบล พบวา องคการบริห ารสวนตําบลที่มี
รายไดไมเกิน 5 ลานบาท และองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดเกิน 5 ลานบาทตอป
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานบุคลากร ดานธุรการ การเงินและพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธ
ไมแตกตางกันอยาง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาขนาดขององคการบริหารสวนตําบลที่ตางกันจะมี
การดํ า เนิ น งานด า นวิ ช าการ ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นบุ ค ลากร
ดานธุรการ การเงิน และพัสดุ และดานความสัมพันธชุมชนกับการประชาสัมพันธไมแตกตางกัน
อยางมีแนวคิดมุมมองเหมือนกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
การวิ เคราะห การดํ าเนิ นงานศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กสังกั ดองคการบริ หารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 6 ดาน ดังนี้
1. การดําเนินงานดานงานวิชาการ พบวา หองการเรียนการสอน เชน หองสมุด หรือมุม
ประสบการณตางๆ สําหรับเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีปรับปรุงหองเรียนใหมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการของเด็กเพื่อเปนสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. การดําเนินงานดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา การประเมินผลการใช
อาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดระบบการ
ติดตามประเมินใหเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. การดําเนินงานดานงานบุคลากร พบวา ครูผูดูแลเด็กไดรับการนิเทศชวยเหลือจาก
ผูบริหารการศึกษาโดยสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการใหความสนใจครูผูดูแลเด็กในการไดรับการนิเทศโดยไดรับ
ความอนุเคราะหชวยเหลือดานตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดดวยดีไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ และ
วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
4. การดําเนิ นงานด านงานธุรการ การเงิน และพั สดุ พบว า จั ดให มี การบริการ และ
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกครูผูดูแลเด็กและนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณในการใหบริการและ
สวัสดิการแกครูผูดูแลเด็กเล็ก และนักเรียนเพื่อเปนการสรางขวัญ และกําลังใจในการดําเนินงาน
และความมั่นใจในองคกร
5. การดําเนินงานดานงานกิจการนักเรียน พบวา ปายนิเทศที่เปนประโยชนตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดปทุมธานี ควรมีการเสริมทักษะ แนวคิด ใหมๆ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจขอมูลขาวสาร ใน
การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหผูปกครองเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
6. การดํ าเนิ นงานด านความสั มพั นธ ชุ มชนกั บการประชาสัมพั นธ พบวา การพบปะ
ผูปกครองนักเรียน เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรมี
การสรางระบบเครือขายผูปกครองเพื่อเปนการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยวิจัย
พัฒนาหลักสูตรเรื่องงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
2. ควรศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อขยายขอบเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
3. ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตัวแปรที่สงเสริมคุณภาพตอการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาป จ จั ย นํ า เข า และกระบวนการที่
เกี่ ย วขอ งกั บ การจั ดการเรีย นการสอนอา นเพื่ อความเข าใจผ านเครื อข ายอิ น เทอรเ น็ ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (2) พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน การวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการที่เกี่ยวของ กับการจัดการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด สรางตนรางรูปแบบ
การเรีย นการสอน และนํ ามาสร างบทเรี ย นที่ เรีย นโดยผ านเครือ ขายอิน เทอร เน็ต ตาม
หลักการออกแบบของ ADDIE Model ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนักเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 22 คน
จากโรงเรียนบานพรหมนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1
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โดยการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก เพื่อเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขา ยอิน เทอรเน็ต ซึ่งพัฒ นาตามเกณฑป ระสิทธิ ภ าพ 80/80 วิเคราะหขอ มูล โดย
คํ า นวณค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค า ที
(t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนอานเพื่อความเขาใจเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดสรางตนรางรูปแบบการเรียนการ
สอน และสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ไดแก
(1) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (2) ขอมูล
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
การจัด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในระดับชั้ น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 (3) แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธี เทคนิคการสอนอาน และ
สภาพปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนอานเพื่อความเขาใจ (4) ขอมูลเกี่ยวกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน และการออกแบบบทเรี ย น ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต (5) แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ หลักการ จุดมุงหมาย ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย และการวัดประเมินผล ลักษณะเฉพาะของกระบวนการเรียน
การสอนเนนการสอนตรง การสอนทางออม การสอนแบบสอดแทรก และกลวิธีการเรียนรู
และเขาใจตนเอง (Meta Cognition) ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑ
เหมาะสมมาก กระบวนการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นเตรียมความพรอมกอน
เรียนมีกิจกรรมยอยคือ การเตรียมความพรอมผูเรียน การกระตุนความรูเดิม และการวาง
แผนการเรียน (2) ขั้นระหวางการเรียนตามรูปแบบ มีกิจกรรมยอยคือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน,
ขั้นตอนการสอน/เสนอเนื้อหา ขั้นใหผลยอนกลับและเสริมแรง และขั้นประเมินกิจกรรม
ของแตละบทเรียน 3) ขั้นกิจกรรมหลังการเรียนมีกิจกรรมยอยคือ ทดสอบการอานเพื่อ
ความเขาใจ ตรวจสอบผลการเรียนและกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถดานการอาน
เพื่ อ ความเข า ใจ
ซึ่ ง ผ า นการประเมิ น จากผู เ ชี่ ย วชาญอยู ใ นเกณฑ เ หมาะสมมาก
ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2)
82.79/82.93 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด สวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดประยุกตตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model ประกอบดวยขั้นตอน 5
ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน
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(Design) ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) ขั้นที่ 4 การพัฒนาและ
ทดลองบทเรียนออนไลน (Implementation) ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ
3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ผานเครือขาย อินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และ
ความพึงพอใจของนักเรียน พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีความคงทนใน
การเรียนรูไมแตกตางกัน (3) กลุมตัวอยางที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอาน เพื่อ
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
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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

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ เครือขายอินเทอรเน็ต
มัธยมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายนับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่กําลังเปน
ที่สนใจ และยังใหมอยูมาก สําหรับผูเรียนและผูสอนหลายคน หากพิจารณาจากแนวคิดใน
การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการแกปญหาทางการศึกษา จะเห็นไดวา
การเรียนการสอนผานเครือขายมีคุณคาตอการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส สนับสนุนใหผูเรียน เลือกวัน เวลาไดตามที่ตองการ ผูเรียนหลายคนชอบที่
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จะเรียนแบบยืดหยุน สามารถเลือกที่จะเรียนเร็วขนาดไหนก็ได เวลาใดก็ได ระบบ
การศึกษานี้ยังชวยประหยัดเวลาไดถึง 50 เปอรเซ็นต และชวยลดคาใชจายไดถึง 30-60
เปอรเซ็นต ระบบเครือขายมีศักยภาพที่จะใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนตางๆ ไดมากมาย
ดริสคอลล (Driscoll, 2002) กลาวถึง ความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในการ
เรียนผานเครือขายดังนี้ 1) ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนของตนเองได ควบคุม
ระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา ที่ตองการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2) ชวยทํา
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน 3) การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือ
กับกลุมผูเรียนดวยกันเอง ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น บราวน
คอลลินสและดูกลิด (Brown, Collins & Duguid, 1989) กลาวถึง ขอดี ของการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขาย ดังนี้ 1) ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการถายทอดเนื้อหาผานทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ได
ดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว 2) ชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียด และตลอดเวลา 3) ชวยทําให
ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 4) ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได 5) ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหา
ที่มีความทันสมัย และตอบสนองตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที 6) ทําใหเกิด
รูปแบบการเรียน ที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแก ผูเรียนในวงกวางขึ้น จึงสามารถ
นําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ได และยิ่งไปกวานั้นยัง
สามารถนําการเรียนการสอนผานเครือขายไปใช เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาไดเปนอยางดี
สื่อกลางในการสร างความสัม พัน ธร ะหวา งมวลมนุษ ยคือ “ภาษา” ภาษาเป น
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันที่สําคัญ ชวยใหมนุษยสามารถติดตอ และ
เขาใจซึ่งกันและกันได เปน เครื่องมือในการแสวงหาความรู เพิ่มพูน สติปญญา สราง
ความกาวหนาใหแกบุคคล ดังที่วรรณี โสมประยูร (2553) กลาวไววา ภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติ ซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง 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
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 วา ภาษาไทยมี ความสํา คั ญ ทั้ ง ในฐานะเป น
เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือในการรับรูเปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจ
อันดีตอกัน เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ และเปนเครือ่ งมือชวยจรรโลงใจ
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จากการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ปญหาการสอนอานภาษาไทยของ
นักการศึกษา ไดแก สุนัน ทา มั่นเศรษฐวิทย (2549) แมน มาส ชวลิต (2544) บัน ลือ
พฤกษะวัน (2545) และบุชและเฮรบเนอร (Bush & Huebner, 2002) ไดขอสรุปของ
ปญหาการสอนภาษาไทยวา มีสาเหตุมาจาก ตัวครู ไดแก ครูไมเขาใจวิธีการสอนอานอยาง
แทจริง ไมกําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียนอานเรื่อง ครูผูสอนยังคงใชรูปแบบการสอนแบบ
สรุป แบบการบรรยาย แบบเนนเนื้อหาวิชา มากกวาจะสอนใหผูเรียนรูจักคิด และสรางองค
ความรูดวยตนเอง ปญหาที่เกิดจากผูเรียน ไดแก นักเรียนมาจากสังคมที่มีลักษณะแตกตาง
กัน และมีระดับความสามารถในการอานแตกตางกัน นักเรียนใชวิธีการอานแบบผานๆ
มากกวาที่จะอานเพื่อความเขาใจ ทําใหนักเรียนอานหนังสือออก แตอานไมเปน อานไม
แตกฉาน อานไดแตไมเขาใจความหมาย ไมสามารถสรุปใจความสําคัญได ไมสามารถอาน
วิเคราะห วิจารณเรื่องที่อานได และไมสามารถอานใหรูความหมายโดยตรงหรือความหมาย
โดยนัยได ปญหาที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียน ไดแก สื่อ นวัตกรรม เชน เอกสาร
ประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือสงเสริมการอาน ฯลฯ ที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนอานมีไมเพียงพอ รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับความ
ตองการ ครูจึงควรจะคิดริเริ่มหาสื่อในทางอื่นมาชวยพัฒนาการอานใหมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยไดพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข าใจผ า นเครือ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี ค วามเหมาะสม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหเกิดทักษะ และความชํานาญในการ
เตรียมตัวที่จะพัฒนาการศึกษาของตนเอง อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะนําไปใช
ในการศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การสอนอานเพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีปจจัยนําเขาและกระบวนการที่สําคัญอะไรบาง
2. รูปแบบการเรีย นการสอนอ านเพื่อความเข าใจ ผา นเครือ ขายอิน เทอร เน็ ต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เหมาะสมควรเปน
อยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยนําเขาและกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนอาน เพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต กลุมสาระ การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความ
พึงพอใจที่มีตอ รูปแบบฯ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งการตรวจสอบความตรงของตนราง
รูปแบบการสอน ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเรื่องหลักการ จุดหมาย สาระ/มาตรฐาน และตัวชี้วัด แนวการจัดการ
เรียนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรีย นการสอนอานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ พฤติกรรมผูเรีย น การนําสื่อ
ออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ความตองการในการใชสื่อบทเรียนผานเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอ า นภาษาไทยเพื่ อ ความเข า ใจ และ
ขอ เสนอแนะอื่น ๆ
3. ศึ กษาและวิ เ คราะห ขอ มูล เกี่ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวกับการอาน และการอานเพื่อความเขาใจ ตลอดจนการสอนทักษะการอาน เพื่อนํามา
เปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบการสอนอานและกลวิธีการสอนอาน เทคนิคการสอนตรง
การสอนทางออม และการสอนแบบสอดแทรก
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4. การออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยประยุกตจากขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model
(Dick W., & Carey L., 1996) ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน (Design) ขั้นที่ 3 การจัดกรอบ
เนื้อหาบทเรีย น (Development) ขั้น ที่ 4 การพัฒ นาและทดลองบทเรีย นออนไลน
(Implementation) ขั้ น ที่ 5 การตรวจสอบคุ ณ ภาพบทเรีย นที่ พั ฒ นาขึ้ น (Quality
Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และการผลิตสื่อ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมเปาหมายเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยการเลือก
อยางเจาะจง จํานวน 20 คน และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนบาน
พรหมนิมิต ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัยจํานวน 22 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
2.1 แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน
อานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ และความตองการดานเนื้อหา เพื่อนํามาสรางบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.2 แบบสัมภาษณครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการสอนอานภาษาไทย
เพื่อความเขาใจ ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ย วกับการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนอาน
ภาษาไทยเพื่อความเขาใจ
3. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การวิเคราะหเนื้อหา และการหาคา
IOC
การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การสรางตนรางรูปแบบการสอนอานภาษาไทย เพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อิน เทอรเน็ ต โดยมี อ งคประกอบหลักของรู ปแบบการเรีย นการสอน 4 ประการ ไดแ ก
หลักการ จุดมุงหมาย ขั้น ตอนการจัดการเรีย นการสอนผานเครือขาย และการวัดและ
ประเมินผล
2. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ
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3. การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครื อ ขา ยอิ น เทอร เน็ ต โดยการทดลองสอนและนํ า มาปรั บปรุ ง เพื่ อ ใหไ ด บ ทเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
กลุมเปาหมาย
1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของ
รูป แบบการเรีย นการสอนอา นเพื่ อ ความเข าใจ และโครงสรา งบทเรีย นผา นเครื อข า ย
อินเทอรเน็ต
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระแกว จํานวน 30 คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
3.1 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.2 แบบประเมินโครงสรางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3.3 แผนการจัดการเรียนรู
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ การหาคา IOC คาความยาก
คาอํานาจจําแนกคาความเชื่อมั่น และการวิเคราะหเนื้อหา
การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนจากรูปแบบการเรียน
การสอน ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิผ ลของรูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจในการอานภาษาไทย ความคงทนใน
การเรียนความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
3. ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานพรหมนิมิต สังกัด
สํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ท 23102 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงาย
โดยใชวิธีจับสลาก (Simple Random Sampling)
4. การดําเนินการทดลองสอนตามรูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีเกณฑตัดสินความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจ
ที่คาดหวังและบงชี้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการ
สอน แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ได แ ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และทดสอบ
ความคงทนในการเรียนของผูเรียน ดวยการทดสอบนัยสําคัญ t-test dependent
6.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
อานเพื่อความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยคํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ผูวิจัย ไดศึกษาโครงสราง และองคประกอบของรูปแบบการเรีย นการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ 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 เพื่อกําหนด
โครงสร างของรู ปแบบการเรีย นการสอน ซึ่ งมีอ งคป ระกอบหลัก ของรูปแบบการเรีย น
การสอน 4 ประการ ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผา นเครื อ ข า ย และการวั ด ประเมิ น ผล ผลการศึ กษาป จ จัย นํ า เขา และกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏผล ดังนี้
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ปจจัยนําเขา
1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
2. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
3. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธี
และเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนอานเพือ่ ความเขาใจ
4. ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการ
จัดการเรียนการสอน และการออกแบบ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
5. แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู
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กระบวนการ

ผลลัพธ

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

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

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนตามหลักการออกแบบของ ADDIE
Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นที่ 2 การออกแบบ บทเรียน
ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 4 การพัฒนาและทดลองบทเรียนออนไลน
ขั้นที่ 5 การตรวจ สอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

บทเรียนผาน
เครือขาย
อินเทอรเน็ต

ภาพที่ 1 โครงสรางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อิน เทอรเน็ต และผลการประเมิน ความสอดคลองโครงสรางการออกแบบบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ผลการประเมินรูปแบบการ
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เรีย นการสอน และความสอดคลองของโครงสรางการออกแบบบทเรีย นผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน และ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถนําไปใชสอนไดจริง
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวา มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 82.79 และมี
ของผลลัพธเทากับ 82.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนที่
กําหนดตามเกณฑ 80/80
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทฺธิผลของรูปแบบการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมตัวอยาง ที่เรียน
ดวยรูปแบบการ เรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โดยใชการทดสอบ t-test แบบกลุมตัวอยาง 1 กลุม ทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และหลังการเรียนดวยบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การอานเพื่อความเขาใจ
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

* P > 0.05

จํานวน
นักเรียน
(n)
22
22

คะแนนเต็ม
40
40

คะแนน
เฉลี่ย
()
15.82
30.59

S.D.

t-test

Sig.

5.15
3.52

-15.68*

.01

2. ผลการศึกษาความคงทนของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน โดย
การวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรกไมแตกตางกัน โดยคา t ที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ
2.40 แสดงวาคะแนนวัดความคงทนในการเรียน โดยการทดสอบซ้ําอีกครั้ง หลังจากการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ดังตาราง
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลการศึกษาความคงทนของนักเรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
จํานวน
การทดสอบ นักเรียน
(n)
วัดครั้งแรก 22
วัดซ้ํา
22

คะแนน
เฉลี่ย
คะแนนเต็ม
()
40
30.59
40
30.18

S.D.
3.52
3.63

t-test

Sig.

2.40

.025

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอาน
เพื่อความเขาใจผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ
การเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความ
เขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอความ



S.D.

1.การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ
2.บทเรียนมีความยากงายพอเหมาะกับผูเรียน
3.เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้น
4.เนื้อหามีความนาสนใจสอดคลองกับกิจกรรม
5.การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
6.การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสมสวยงาม
7.ตัวอักษร เหมาะสมอานงาย
8.ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
9.การจัดระบบ login ของสมาชิกผูใชระบบสามารถทําไดสะดวก
รวดเร็ว
10.ระบบการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสม
11.ผูเรียนสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ได
12.คําสั่งอธิบายชัดเจนเขาใจงาย
13.การเปดแฟมขอมูลที่ใชในบทเรียนทําไดงาย
14.เว็บไซตที่รวบรวมไวใหเปนประโยชนตอการเรียน
15.ประโยชนที่ไดจากการเรียน
รวม

4.10
4.16
4.33
4.20
4.10
3.83
3.90
4.13
4.03

0.60
0.53
0.47
0.48
0.60
0.59
0.54
0.43
0.31

4.10
3.90
4.13
4.10
4.13
3.90
4.06

0.30
0.54
0.43
0.60
0.34
0.54
0.48

รายการประเมิน
ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
5
3
1
2
5
8
7
4
6
5
4
5
4
7
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสื่อ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดผานการทดสอบประสิทธิภาพจนเปนที่เชื่อถือได
วา สามารถนําไปใชกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจดีขึ้น ชวยใหนักเรียนเห็นความ สําคัญของการฝกทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจ การรูจักวางแผนการเรีย น และควบคุมการเรีย นดว ยตนเอง จากการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญทีจ่ ะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การศึกษาปจจัยนําเขา และกระบวนการเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด สรางตน
รางรูปแบบการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ และออกแบบบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทําใหไดปจจัยนําเขา
และกระบวนการ 5 ส ว น ไดแก 1) แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่เกี่ ย วกั บการพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอน 2) ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ กลวิธีและเทคนิคการสอนอาน และสภาพ
ปญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ 4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ
5) ทฤษฎีการเรียนรู สาเหตุที่ผูวิจัยตองศึกษาปจจัยนําเขา เพื่อใหไดขอมูลมาเปนแนวทาง
สําหรับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะเนื้อหา ระยะเวลาใน
การเรียน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การอาน สื่อที่เหมาะแกการพัฒนาการอาน กระบวนการเรียนรูของมนุษย ทั้งการเรียนรู
ทั่วไปและการเรียนรูภาษา กลวิธีการเรียน กลวิธีการใชภาษา และกลวิธีการสื่อสาร ซึ่ง
ผูเรี ย นนํา ไปใช ในสถานการณแ ละหน าที่ ที่ตา งกั น ตามประเภทของภาษาที่ต องการใช
เทคนิค วิธีการ พฤติกรรมของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา ตลอดจนขอ
ปฏิบั ติในการเรี ย น เพื่ อจะได นําเทคนิคหรือ วิธีก ารนั้น ไปฝ กกั บผูเ รีย นที่ยั งไมประสบ
ความสําเร็จ ในการเรีย น เพื่อใหการเรีย นการสอนบรรลุตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพาพร สุจ ารี (2553) งานวิจัย ของพรทิพย
ศิริสมบูรณเวช (2547) ซึ่งพบวา ในขั้นตอนแรกของการพัฒนารูปแบบนั้นตองมีการศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

73

ทฤษฎี หลักการ เอกสาร ตําราตาง ๆ เพื่อนํามาสรางตนรางรูปแบบการสอน และนําขอมูล
มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเปน
พื้นฐานหรือเปนกรอบในการพัฒนา และไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil
(1986) สรุ ป ได ว า การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนจะต อ งมี ท ฤษฎี ร องรั บ และ
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี (2545) สรุป
ไดวา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการ
เรีย นการสอนใหเ ปน ระบบ และมีความสัมพัน ธ กัน โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวของ เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ตองการ
ในสวนของการออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดประยุกตหลั กการ
ออกแบบบทเรียน ตามหลักการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน ขั้นที่ 3 การจัดกรอบเนื้อหา
บทเรียน ขั้นที่ 4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน และขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น จะเห็นไดวาการออกแบบบทเรียน ไดดําเนินการวิเคราะหตามหลักของการ
ออกแบบที่เปนระบบเปนขั้นตอน ทําใหบทเรียนนาสนใจ มีการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปน
ขั้นตอน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยอาจจะเลือกเรียนเรียงตามลําดับบทเรียน
หรือเลือกเรียนเรื่องที่นักเรียนสนใจกอนก็ได ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
ใหผูเรียนรูสึกเปนอิสระในการเลือกเรียน เลือกเนื้อหา เลือกเวลาเรียน และสามารถมีสวน
รวมในการเรียนรวมกับเพื่อนหรือกับครูไดโดยผานกระดานสนทนา หรือผานทาง E-mail
หรือผานทาง Face book ก็ได ซึ่งสอดคลองกับ Brown, Collins & Duguid (1989) และ
Driscoll (2002) ที่ก ล า วว า การจั ดการเรี ย นการสอนผ า นเครื อข า ยช ว ยทํ า ให เ กิ ด
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุม
การเรียนของตนเองได
3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ทางการวิจัยขอที่ 1 สามารถอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการดานการ
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สรางความเขาใจโดยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรีย นมาเชื่อมโยงกับบทอาน
เพื่ อความเข าใจ ผา นเครือ ขา ยอิน เทอร เ น็ต ซึ่ งสอดคลอ งกั บทฤษฎี โ ครงสร า งความรู
(Nunan, 2001) และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Gagne, 1979) ที่
กลาวไววา ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดีหากมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ
กับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน
3.2 การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนจากรูปแบบ
การเรีย นการสอนอานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอิน เทอรเน็ต จากการศึกษาวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต มีความคงทนในการเรียนรู
ไมแตกตางจากหลังสอบ 2 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรพล บุญลือ (2550) ได
ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา พบวานักศึกษาที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริง แบบใชปญหาเปนหลัก
ในระดับอุดมศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น นักเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเอง ไดมีการฝกทักษะในการ
เรียนไดบอยครั้งเทาที่นักเรียนตองการ เมื่อนักเรียนไมเขาใจเนื้อหา หรือบทเรียนสวนใด
นักเรียนสามารถกลับไปทบทวน หรือเรียนใหมได และนักเรียนยังสามารถสืบคนในสวนที่
ยังไมเขาใจจากLink เพิ่มเติมหรือสามารถสืบคนจาก Search Engine ทั่วโลก ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
อานเพื่อความเขาใจ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยจํานวนมากที่ประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดวย
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต แลว นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดังเชน
สถาพร สาธุการ (2550) ทรงศักดิ์ สองสนิท (2552) ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตนั้น มีการนําเสนอดานเนื้อหา เสียง รูปภาพทั้งในลักษณะของภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน มีความสุขใน
การเรียน และตองการเรียนรูเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับบราวน คอลลินสและดูกลิด (Brown,
Collins & Duguid, 1989) กลาวถึงขอดี ของการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายวา
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถายทอดเนื้อหาผาน
ทางมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียง
อยางเดียว ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใช ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูป
ของ ขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได เนื่องจาก มีเครื่องมือสําหรับการสื่อสารที่เอื้อตอการ
โตตอบ (Interaction) ตางๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน
และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนอง
ตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนอาจนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชสอนแทนวิธีสอนปกติที่ใช
สอนอยู เพื่อเปนการทําใหวิธีสอนอานเพื่อความเขาใจภาษาไทยมีแนวทางที่หลากหลาย
แปลกใหม และเปนที่ดึงดูดความสนใจ
1.2 สามารถนํ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ ผ า น
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ผานการพัฒนาอยางมีคุณภาพ และสามารถนําไปเผยแพรใหกับ
โรงเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบและทําหนาที่ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชาอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา
ครูผูสอนและบุคลากรที่รับผิดชอบ อยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปปรับเพื่อใชวิจัยกับวิชาอื่น ๆ ที่
ตองอาศัยการอาน
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
การใชโปรแกรมการสรางบทเรียนที่ทันสมัย เพราะจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนากาวล้ําหนาอยู
ตลอดเวลา
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแกว
THE DEVELOPMENT OF TRAINING COURSES ON EASTERN THAI MASSAGE
OF SAKAEO COMMUNITY COLLEGE
พัชรินทร โตตระกูล สุรางค เมรานนท และอุษา คงทอง
Patcharin Totrakool, Surang Maranon and Ausa Khongtong
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การนวดไทย
ภาคตะวันออก 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 3) เพื่อติดตามผลการฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก ของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
มีขั้นตอนการดําเนินการ 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทย
ภาคตะวันออก กลุมตัวอยางไดแก หมอนวดที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน ระยะที่ 2
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการนวดไทย ภาคตะวั น ออก กลุ ม ตั ว อย า งได แ ก นั ก ศึ ก ษาแพทย
แผนไทย จํา นวน 20 คน 3) การติดตามผลการฝก อบรมหลักสู ตรการนวดไทย ภาค
ตะวัน ออก กลุมตั ว อยา งไดแ กประชาชนผูส นใจหลั กสูตรการนวดไทย ภาคตะวั น ออก
จํ า นวน 20 คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย ในระยะที่ 1 คื อ
แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทย ภาคตะวันออก ระยะที่ 2 คือหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวัน ออก ระยะที่ 3 คือแบบติดตามผลการฝกอบรม
หลักสู ตรการนวดไทย ภาคตะวัน ออก การวิเคราะห ขอมูล ทําโดยการแจกแจงความถี่
คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภูมิปญญานวดไทยภาคตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมี
เอกลักษณในการนวดที่แตกตางกัน สามารถนําเทคนิคการนวดของแตละคนมาวิเคราะห
เปนองคความรูใหมนําไปพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกได
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2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
2.1 ประสิทธิภ าพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวัน ออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไวคือ 80/80 ถือวา มีประสิทธิภาพ
2.2. คะแนนฝกอบรมของผูเรียนหลังจากฝกอบรมดวยหลักสูตรการนวด
ไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแกว สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2.3. ผู เรีย นมี ความพึ งพอใจต อหลักสู ตรการนวดไทย ภาคตะวัน ออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกว อยูในระดับมากที่สุด
3. ผู เ รี ย นที่เ ป น กลุ ม ประชาชนผู ส นใจหลั ง ใช ห ลั กสู ต รการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
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 ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554 ) กําหนด
ขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เขมแข็งอยางตอเนื่องยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ”
เนื่องจาก “คน” เปนเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา
พั ฒ นาให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นร า งกาย สติ ป ญ ญาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม อารมณ
ความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุขการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิด
ภูมิคุมกัน ทักษะชีวิต และความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรการ
เรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น สํ า รวจความต อ งการของผู เ รี ย น
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จั ด หลั ก สู ต รที่ มุ ง ให ป ราชญ ผู รู ใ นพื้ น ที่ เ ป น ผู ส อนสามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
การจัดการพั ฒ นาตอยอดใชประโยชนวัฒ นธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อรักษาองค
ความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดยการสืบคน ถอดความรู/ภูมิ
ปญญา ที่อยูในตัวคนออก เปนความรูที่ผูอื่นสามารถเรียนรู รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลใน
ชุมชน และใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนสนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น จากการปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุที่มีประสบการณ
ผลักดันใหเปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา พัฒนาและจัดการเรียน
การสอนที่มุงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะพื้นฐานเขมแข็ง พรอมตอการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพิ่มความรูเรื่องทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ (คณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2549) เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต
(สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2547) สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปดโอกาสให
กลุมเปาหมายผูขาดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สะสมมาอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุม
เหลานี้ไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได เนื่องจากความไมพรอมดานตางๆ
เชน คาใชจาย ระยะทาง เวลาเรียน ความไมสะดวกในการเดินทาง ความจําเปนในการ
ประกอบอาชีพเปน กลุมเปาหมายที่เปนสวนใหญของประเทศ เมื่อรวมระดับอุดมศึกษาทุก
ระดับและการศึกษาอื่นๆ จัดเปนกลุมคนขนาดใหญในทุกระดับการศึกษาที่ตองการรับการ
พัฒนาศักยภาพชีวิต ทั้งการเขารับการฝกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
อาชีพที่ทําอยูใหดียิ่งขึ้น:ซึ่งสอดคลองกับบริบทวิทยาลัยชุมชน (สมนึก พิมลเสถียร, 2550)
ที่กลาววา วิทยาลัยชุมชนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอีกระบบหนึ่งที่เปนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญา และการพัฒนาอาชีพ รวมถึงการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
ที่สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ และชวยเติมเต็มสวนการศึกษาที่ขาดไปให
สมบูรณขึ้น และยังชวยพัฒนาทักษะความรูดานอาชีพของประชาชนในทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพอิสระหรือการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
โดยวิทยาลัยชุมชนจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนา และผลิต
บุคลากร ซึ่งอาจจะดําเนินการเองหรือดําเนินการรวมกับสถานประกอบการตางๆ ใน
ทองถิ่น เพื่อเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูทองถิ่น และใหนําทรัพยากรที่มีอยู
หลากหลายในแตละพื้นที่ และอยูตางสังกัดมาดําเนินการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดย
ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบองคคณะบุคคล เพื่อเอื้อ
ประโยชนในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพแกประชาชนในทองถิ่น (สํานักบริหารงาน

82

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

วิทยาลัยชุมชน, 2547) พรอมทั้งการใหโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ และ
การมีงานทํา ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษาประจํา
ทองถิ่น ซึ่งจัดการศึกษาตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวยหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตร
อนุปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและยังเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดให
ผูเรียนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับพื้นฐานการศึกษามีการพัฒนาวิชาความรู และ
ทักษะไปประกอบอาชีพพัฒ นางาน ไปศึกษาตอหรือพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผูเรีย น
(สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2547) การเปดวิทยาลัยชุมชนเปน
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษาแกประชาชนในชนบทใหมีโอกาสไดเรียนรูตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาในอดีตที่ผานมาเปนภาระหนาที่ของชุมชนในการใหการศึกษาโดยมี
พอ แม คนแกและชางฝมือเปนผูถายทอดภูมิปญญา วิชาความรูใหแกเด็ก การจัดการศึกษา
จึงมีรูปแบบที่ห ลากหลาย และสอดคลองกับพื้น ฐานหรือวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
แต ความหลากหลายของรู ปแบบการศึ กษาไดสู ญหายไป เมื่อ รัฐ เข ามาควบคุม การจั ด
การศึกษาและการนําเอาระบบการศึกษาของประเทศตะวันตก และภูมิปญญาสากลเขามา
เป น หลัก ในการจั ดการศึก ษาแทนระบบการจั ด การศึ กษาเดิม จึ งทํ า ใหภู มิ ป ญญาไทย
โดยเฉพาะในสวนของการศึกษาพื้นบานไดถูกตัดออกจากการศึกษาในวิถีชุมชนจนเกือบจะ
หมดสิ้น แลวมีการกําหนดนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติจากหนวยงานที่อยูสวนกลาง
มากเกินไป ทําใหหลักสูตรที่สอนหางไกลชีวิตจริงของชุมชน ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องไกลตัวทํา
ใหเกิดปญหาการดํารงชีวิต (อังกูล สมคะเนย, 2535)
การนวดไทยบําบัดอาการเจ็บปวดของคนไทยมานาน จึงเปนที่นิยมใชกันมากทั้งใน
หมูประชาชนทั่วไป จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2528 ไดมีการสัมมนาฟนฟูการนวดไทยขึ้น
โดยความรวมมือของกลุมนักวิชาการทางการแพทยแผนปจจุบันและกลุมหมอนวดแผนไทย
ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและพัฒนาองคความรูของการนวดไทย ซึ่งการนวดไทยเปนศาสตร และ
ศิลปอยางหนึ่งที่มีคุณประโยชนตอสุขภาพของมวลมนุษย หากมีความรวมมือกันระหวาง
หลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวอยาง
ผูชํานาญการดานการนวดไทย องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ผูนํา
ชุม ชนหรื อประชาชนที่ มี ความสามารถในการนวดไทย ที่ จ ะได นํ าการนวดไทยมาเป น
ทางเลือกหนึ่งในการสรางอาชีพเสริม และขยายผลตอไปในชุมชน ทําใหชุมชนมีรายไดสวน
หนึ่งในการยังชีพ และเปนกิจกรรมเสริมที่เปนภูมิปญญาไทยและเปนเอกลักษณหรือจุดเดน
อยางหนึ่งสําหรับการทองเที่ยวในชุมชน และกําลังเปนที่สนใจสําหรับนักทองเที่ยวที่ให
ความสําคัญดานสุขภาพ และสนับสนุนภูมิปญญาไทย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความ
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ตองการการเรียนรูหลักสูตรการนวดไทยของวิทยาลัยชุมชนสระแกวพบวา ประชาชนมี
ความตองการเรียนรูหลักสูตรการนวดไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (วิทยาลัยชุมชน
สระแกว, 2554)
ดังนั้นจากเหตุผล การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน การใหโอกาสทางการศึกษา
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาอาชีพ การรักษาวัฒนธรรมการนวดไทย และความจําเปนในการ
สร า งคุ ณ ธรรมผ า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรม
การนวดไทยภาคตะวันออก เพื่อเปนหลักสูตรที่ควรรักษาไวใหคงอยูคูกับการดํารงชีวิต และ
วั ฒ นธรรมของคนไทยตลอดไป สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชน พร อ มทั้ ง ให
ประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยยึดหลักการ “การศึกษา
สรางชาติ สรางคน และสรางงาน”
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. มี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การนวดอะไรบ า งที่ มี อ ยู ใ นภาคตะวั น ออก และความ
ตองการของทองถิ่นเปนอยางไร
2. หลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับภูมิปญญา และความตองการของชุมชนใน
ภาคตะวันออกมีลักษณะอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทย ภาคตะวันออก
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ของวิทยาลัยชุมชน
สระแกว
3. เพื่อติดตามผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทยในภาคตะวันออก
ประกอบดวยภูมิปญญาการนวดไทย ที่มีอายุตั้งแต 70 ป ขึ้นไปในจังหวัดจันทบุรี
ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว
1. วัตถุประสงค เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่น การนวดไทย ภาคตะวันออก จํานวน
42 คน ที่มีอายุตั้งแต 70 ป ขึ้นไป
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3. กลุมตัวอยาง ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทยในภาคตะวันออกที่มี
อายุตั้งแต 70 ปขึ้นไปไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (snowball sampling)ใน
แตละจังหวัด จํานวน 7 คน
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่นการ
นวดไทย
5. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
5.1 แบบสัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่น
5.1.1 ผู วิ จั ย ทํ า การสร า งแบบสอบสั ม ภาษณ โดย
กําหนดประเด็น / เรื่องที่ตองการทราบจากภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 20 ขอ
5.1.2 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง
5.1.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน5คน
5.1.4 แบบสัมภาษณที่ผานการแกไขเรียบรอยแลวไปใช
กับกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก
1. วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ประชากรขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหความตองการดานเนื้อหา
หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการ
นวดไทยจํานวน 21 คน หมอนวดของสาธารณาสุข จํานวน 28 คน หมอนวดที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวน 14 คน ผูรับบริการนวดไทย จํานวน 209 คน จํานวน 300 คน
2.2 ประชากรขั้นตอนที่ 2-4 เปนขั้นตอนการวิเคราะหงาน วิเคราะหงาน
เฉพาะ และออกแบบหลั กสู ตรประกอบด ว ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิด า นการนวดไทย 2 คน
นักพัฒนาหลักสูตร 2 คน ภูมิปญญาทองถิ่นการนวดไทย 6 คน เจาหนาที่จากกระทรวง
สาธารณสุข ระดับกรม 1 คน เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด 1 คน
ตัวแทนผูรับบริการนวดไทย 2 คน ผูแทนประชาชน 2 คน ผูวิจัย 1 คน ผู ชวยวิจัยทํา
หนาที่เลขานุการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน
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2.3 ประชากรขั้นตอนที่ 5 เปน ขั้นตอนในการศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม การนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาแพทยแผน
ไทย จํานวน 65 คน
2.4 ประชากรขั้นตอนที่ 6-7 เปนขั้นตอนการนําไปใชและประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย ประชาชนผูสนใจ 82 คน
3. กลุมตัวอยาง
3.1 กลุมตัวอยางขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหความตองการดานเนื้อหา
หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบการ
นวดไทยจํานวน 7 คน หมอนวดของสาธารณาสุข จํานวน 7 คน หมอนวดที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่น จํานวน 7 คน ผูรับบริการนวดไทย จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 28 คน
3.2 ขั้นตอนที่ 2-4 ใชกลุมประชากร
3.3 กลุมตัวอยางขั้นตอนที่ 5 เปนขั้นตอนในการศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาแพทยแผน
ไทย จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลาก
3.4 ประชากรขั้นตอนที่ 6-7 เปนขั้นตอนการนําไปและประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก ประกอบดว ย ประชาชนผูสนใจ จํานวน
20 คน จากผูสมัครเรียนหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนสระแกว และผูเรียนมีความ
สมั ค รใจเข า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รนี้ ได ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู แบบวัดทักษะการนวด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
5.1.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู กําหนดประเด็นจากการวิเคราะหเนื้อหาจากหลักสูตร วิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูและพฤติกรรม โดยจําแนกพฤติกรรมที่ตองการวัดเปน 3 ดาน คือความรู ความจํา
ความเขา ใจ และการนํ า ไปใช มาสรา งแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู เป น
แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ
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5.1.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรู ที่ส รางขึ้น
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ เพื่อพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ขอคําแนะนํา แลวนํามาแกไขและปรับปรุงและนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
5.2 แบบวัดทักษะการนวด
5.2.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบวัดทักษะการนวดเปนแบบประเมิน
ชนิดมาตราส ว นประมาณคา 5 ระดับ ไดแ กมากที่สุด มาก ปานกลาง น อย น อยที่สุ ด
จํานวน 10 ขอ
5.2.2 นําแบบวัดทักษะการนวดที่ส รางขึ้น เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง
5.2.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยนําแบบวัดทักษะการนวด ที่สราง
ขึ้นเสนอตอเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ
5.2.4 แบบวัดทักษะการนวดที่ผานการแกไขเรียบรอยแลวไปใช
กับกลุมตัวอยาง
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5.3.1 ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
โดยกําหนดประเด็น / เรื่องที่ตองการทราบจากผูเรียน จํานวน 10 ขอ
5.3.2 นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลวนํามาแกไข
และปรับปรุง
5.3.3 นําแบบสอบถามที่ส รางขึ้น เสนอตอผูเชี่ย วชาญจํานวน
5 คน และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ
5.3.4 หลังจากนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมนักศึกษาแพทยแผน
ไทยแลว นํามาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ได 0.77-0.85 และคาความเชื่อมั่นไดเทากับ
0.82
6. วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยใชกระบวนการ DACUM สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนนี้แบงออกเปน
7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหความตองการ (Need Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหงาน (Job Analysis)
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis)
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ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)
ขัน้ ตอนที่ 5 พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
ขั้นตอนที่ 6 นําไปใช (Implement )
ขัน้ ตอนที่ 7 ประเมินผล ( Evaluation)
6.1 การดําเนิน งานขั้น ตอนที่ 1 วิเคราะหความตองการ (Need
Analysis) เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
การนวดไทยจากชุมชนดานเนื้อหาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกเพื่อนําไปใชพัฒนา
หลักสูตร ผลจากการศึกษาโดยสรุปชุมชนตองการมากที่สุดประกอบดวยเทคนิคการนวด
ไทย และการฝกปฏิบัติการนวดไทย
6.2 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนการ
วิเคราะหงานกระบวนการในการแยกแยะรายละเอียดของงาน โดยใชประชากรในขอ 2
ผลการวิเคราะหงานได Duty ตามแผนภาพขางลางนี้
การนวดไทยภาคตะวันออก
ภาคทฤษฎีการนวดไทย

ภาคปฏิบัติการนวดไทยภาคตะวันออก

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหงานได (Puty)
6.3 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหงานเฉพาะ (Task) เปนวิเคราะห
ภาระงานหรือหนาที่ (Duty) ความรับผิดชอบ แตล ะหนาที่ และการกําหนดรายการ
ความสามารถ (Task) สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหความสามารถยอย (Sub Task)
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
ภาคทฤษฎีการนวดไทย

ประวัตภิ ูมิปญญา
ทองถิ่นการนวดไทย

หลักพื้นฐาน
การนวด

ทฤษฎี
เสนสิบ

การ
วินิจฉัยโรค

วิธีการ
นวดไทย
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ภาคปฏิบัติการนวดไทยภาคตะวันออก

การนวด
ผอนคลาย

การนวด
บําบัดโรค

เทคนิค
การนวดไทย

การประคบ
สมุนไพร

คุณธรรมจริยธรรม
ของหมอนวดไทย

ภาพที่ 2 การวิเคราะหความสามารถยอย (Sub Task)
6.4 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 4 การออกแบบหลักสูตรผูวิจัยวิเคราะหงานขั้นตอน
ที่ 1–3 มาเขียนโครงรางของหลักสูตรฯ เพื่อใชในการวิพากษหลักสูตรโดยรูปแบบของการ
ทํา Focus Group ซึ่งมีวิธีดําเนินการในการออกแบบหลักสูตรมีสวนประกอบของ
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมฯ ดังนี้ ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ หลักการและเหตุผล
อาจารยผูรับผิดชอบ กรรมการหนวยจัด รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตร แผนการ รายการ
เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช จํานวนผูเรียนที่จะรับ ไตรมาสที่เทาไร รุนที่ จํานวนผูเรียน
งบประมาณในการดําเนินการอบรม และคาใชจายรายหัว ศักยภาพในการจัดการเรียนรู
แหลงศึกษาคนควา สถานที่ และอุปกรณการอบรมศักยภาพผูสอน
6.5 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาหลักสูตร
6.5.1 นําหลักสูตรที่ออกแบบไวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
จํานวน 5 ทาน
6.5.2 สรางขอสอบหาคุณภาพคาความยากงายคาอํานาจจําแนก
6.5.3 สรางแบบวัดทักษะการนวดไทยภาคตะวันออกโดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ
6.5.4 สรางแบบวัดความพึงพอใจและหาคาความเชื่อมั่น ของแบบวั ด
ความพึงพอใจ
6.5.5 หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาแพทยแผนไทย จํานวน 20 คน
6.5.6 การดําเนินงานขั้นตอนที่ 6-7 นําไปใชและประเมินผล ผูวิจัยไดการ
ดําเนินการ ดังนี้ทดลองใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนผูสนใจ จํานวน 20 คน
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม
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การนวดไทยภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
ระยะที่ 3 การติดตามผลการฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก
เปนการติดตามผลหลังจากรับการฝกอบรมไปแลวเปนเวลา 3 เดือน
1. วัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออก
2. ประชากรประกอบดวยประชาชนผูสนใจทีเ่ ขารับการฝกอบรม จํานวน 82 คน
3. กลุม ตัว อย างประกอบดว ยประชาชนผู ส นใจที่เ ขา รับ การฝ กอบรม จํา นวน
20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมฯ
5. การสรางเครื่องมือ
5.1 แบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมฯฉบับนี้เปนของสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือมาแลว ทางวิทยาลัยชุมชนสระแกวได
นํามาใชในการทดลองครั้งนี้ โดยนําแบบติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมนี้เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจ ารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ขอคําแนะนํา แลว
นํามาแกไขและปรับปรุง
5.2 นําแบบติดตามผลการฝกอบรมไปแกไขใหเรียบรอยแลวนําไปใชกับ
กลุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมทั้ง 3 ระยะคือ
คารอยละ, คาเฉลี่ย (  ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test แบบ dependent
(Dependent Samples)
ผลการวิจัย
1. ภูมิปญญานวดไทยภาคตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมี
เอกลักษณในการนวดที่แตกตางกัน สามารถนําเทคนิคการนวดของแตละคนมาวิเคราะห
เปนองคความรูใหมนําไปพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกได
2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
2.1 ประสิทธิภ าพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวัน ออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไวคือ 80/80 ถือวามีประสิทธิภาพ
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2.2 คะแนนฝกอบรมของผูเรียน หลังจากฝกอบรมดวยหลักสูตรการนวด
ไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชนสระแกว สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2.3 ผู เ รี ย นมี ค วามพึ งพอใจต อ หลัก สู ต รการนวดไทย ภาคตะวัน ออก
วิทยาลัยชุมชนสระแกวอยูในระดับมากที่สุด
3. ผูเรียนที่เปนกลุมประชาชนผูสนใจหลังใชหลักสูตรการฝกอบรมหลักสู ตรการ
นวดไทย ภาคตะวันออก มีอาชีพเสริมเปนหมอนวด รอยละ 85
อภิปรายผล
1. การสัมภาษณภูมิปญญานวดไทย ภาคตะวันออก ภูมิปญญานวดไทยภาค
ตะวันออกสวนใหญ เรียนนวดจากบรรพบุรุษ และมีเอกลักษณในการนวดที่แตกตางกัน
สามารถนํ าเทคนิ คการนวดของแตล ะคนมาวิเ คราะหเ ปน องค ความรูใหมนํ าไปพั ฒ นา
หลักสูตรการนวดไทยภาคตะวันออกไดอาจเปนเพราะ ภูมิปญญานวดสวนใหญ ไดเรียนรู
การนวดมาจากบรรพบุรุษ และไมไดเรียนรูจากกระทรวงสาธารณสุข ไดรับความรูเพิ่มเติม
จากประสบการณการนวดและรักษาจากผูม ารับบริการซึ่งไดเปนหมอนวดมาไมนอยกวา 30
ป บางสวนไดรับการอบรมเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข อีกสวนหนึ่งไมไดเรียนรูมา
จากบรรพบุ รุ ษ แตเ รี ย นมาจากกระทรวงสาธารณสุข และวั ด โพธิ์ การนวดไทยในภาค
ตะวันออกในเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและระยอง เปนการนวดแบบซองซึ่งเป นชื่อเรียกของ
ทางนี้ แตวิธีการนวดนั้นภูมิปญญานวดแตละคนมีเทคนิคการนวดไมเหมือนกัน บางคนใช
การกดจุดอยางเดียว บางคนใชทั้งกดจุดและคลึง บางคนใหขอนิ้ว ศอก เทา แตกตางกัน
ออกไป แตวิธีการตาง ๆ ที่ภูมิปญญานวดในภาคตะวันออกปฏิบัตินี้ก็รักษาคนที่มีอาการ
ผิดปกติทางเสนและกลามเนื้อหายจากอาการนั้น ๆ ภูมิปญญานวดที่จังหวัดระยองจะมี
ชื่อเสียงทางการรักษาอาการกระดูกหัก โดยเฉพาะที่อําเภอ แกลง สําหรับจังหวัดจันทบุรี
นั้นนับวามีหมอภูมิปญญานวดที่เรียนรูมาจากบรรพบุรุษมากอีกจังหวัดหนึ่ง และที่นาสนใจ
คือหมอนวดที่อยูบานไทรงาม อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีรักษาผูมารับบริการดวยวิธี
นวด และไหวครู วิธีการนวดนั้นใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วและศอก ไมวาจะนวดตรงบริเวณไหน
เปนอันวากดตรงจุดทุกที่และคนรับบริการนวดเปนอันตองรองโอยทุกคนไมวาหญิงหรือชาย
แตหลังจากนวดเสร็จไมมีอาการบอบช้ํา คนที่เปนมากจะตองนวดหลายวัน คนเปนนอย
นวดวันเดียวก็หาย ตอนเย็นกลับไปถึงบานตอนประมาณ 1 ทุมใหจุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให
รับทราบ เพราะจะเปนชวงที่แมหมอจะสวดมนตบอกครูบาอาจารย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือวา
เปนการรักษาทั้งกายและใจสอดคลองกับงานวิจัยของสุทิศา ปลื้มปติวิริยะเวช (2544) ได
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ทําวิจัยเรื่อง การนวดพื้นบานอีสาน : กรณีศึกษาอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
จากการศึกษาพบวาการนวดพื้นบานอีสานยังคงดํารงอยูไดภายใตบริบทของชุมชน และ
การนวดสามารถรักษาอาการตาง ๆ ไดแก กลุมอาการปวดเนื้อเยื่อกลามเนื้อ (Myofascial
Pain Syndrome) ขอ นิ้ว ขอไหล ขอเทาเคล็ดหรือพลิก, เอ็นอักเสบ (Tendinitis) อาการ
แน น ท อ ง ท อ งอื ด มดลู ก ลง แต ไ ม ส ามารถรั ก ษาอาการเอ็ น ฉี ก ขาด ข อ เคลื่ อ นหลุ ด
(subluxation, dislocation), อาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Bulging disc และ
prolapsed disc) นอกจากนี้หมอนวดไทยที่ศึกษาใชวิธีนวดแบบจับเสน นวดเบาไมเจ็บ
แตนวดละเอียดใชเวลานานไมรีบเรงเวลาเหมือนหมอนวดทั่วไปเปนคนใจเย็นมีคุณธรรมไม
เรียกรองคานวดจะใหหรือไมมีใหก็นวดรักษาใหทุกคน นวดทั้งผอนคลายและรักษา และ
พบวาหมอนวดพื้นบานไดมีการพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลาจนไดสรางเครื่องมือชวย
นวดหลายชิ้น สอดคลองกับเอกวิทย ณ ถลาง (2540) ไดกลาวถึง ธรรมชาติของการเรียนรู
ของมนุษยวาตองมีการพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลา
2. การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก จากการ
วิจัยพบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก วิทยาลัยชุมชน
สระแกว ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 80.93/82.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
อาจเปนเพราะหลักสูตรฝกอบรมมีวิธีการเรียนรูและนําเสนอเนื้อหาใหผูเรียนไดตามความ
ตองการของผูเรียน สอดคลองกับจําเริญ หลวงอินทร (2540) ไดทําวิจัยการพัฒนาทองถิ่น
เรื่อง การนวดแผนไทย พบวาแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 88.57/82.40
ซึ่งสูงกวา 80/80 นอกจากนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรการนวดไทย มีผลตอรางกาย เพราะ
การนวดเป น ทั้ งศาสตร และศิล ป ทํา ใหร ะบบการไหลเวี ย นของโลหิ ตในร างกายดี ขึ้ น
สอดคล อ งกั บ ยุ พ ร ชมณี (2545) ได ศึ ก ษาการดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยการนวดแผนไทย :
กรณีศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบการนวดมีผลตอ
รางกาย คือทําใหระบบการไหลเวียนของโลหิตในรางกายดีขึ้น บรรเทาอาการเจ็บปวด มีผล
ตอจิตใจ ทําใหรูสึกสดชื่นผอนคลายความกังวล ชวยบรรเทาการคลายเครียด และมีผลตอ
สังคม คือเปนการสรางความสัมพันธภาพระหวางบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสรางรายได
ใหแกชุมชน
3. การเปรียบเทีย บคะแนนฝกอบรมของผูเรีย น กอนและหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออก จากการวิจัยพบวา คะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการ
เรียนรูของหลักสูตรภูมิปญญานวดไทยใชวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไม
ซับซอนสามารถฝกทักษะการนวดไดถูกตอง และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
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กันและกัน จากการฝกปฏิบัตินวดไทยจากภูมิปญญา ทําใหรางกายของผูเรียนเกิดการผอน
คลายหายปวดเมื่อย สอดคลองกับชํานาญ ผึ่งผาย (2550) ไดศึกษาผลของการนวดแผน
ไทยประยุกตตอการผอนคลายผลการวิจัยพบวาระดับของความเมื่อยลา และอัตราชีพจร
หลังการนวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการนวดไทยภาคตะวันออก
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ ย (  ) เทากับ 4.44 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 1.69 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขอ 7
หลักสูตรฝกอบรมฯเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม รองลงมาคือขอ
5 มนุษยสัมพันธและอัธยาศัยของภูมิปญญานวดไทย ทั้งนี้เพราะผูเรียนอาจเห็นประโยชนที่
ไดรับความรูดานการนวดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนที่ยอมรับ ศรัทธา สอดคลองกับ อุดม
อุดมวรรธนกุล (2545) ความพึงพอใจของผูปวยใชบริการนวดแผนไทยและยอมรับการ
รักษาพื้นบานแบบการนวดแผนไทย นอกจากนี้สิ่งที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากรองลงมาคือ
ภูมิปญญานวดไทยที่เปน วิทยากร พึงพอใจตอระบบการทํ างานของรางกายที่ดีขึ้น ซึ่ ง
สอดคลองกับวุฒิพร ศรีมังกรแกว (2548) ศึกษาการนวดแผนไทย : ศึกษากรณีศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลขอนแกนพบวาผลการวิจัยดานความพึงพอใจของผูใหบริการมีความสุข
มีความภูมิใจ ไดรับการยกยองจากสังคมเปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญดาน
การนวดแผนไทย ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี และผลการวิจัยดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
พึงพอใจกับรางกายของตนเองระบบตาง ๆ ภายในรางกายทํางานไดดี มีระบบไหลเวียน
ของโลหิต บรรเทา อาการปวดเมื่อย รางกายสดชื่นขึ้น
5. การติดตามผลหลังการฝกอบรม ผูเรีย นที่เปน กลุมประชาชนผูส นใจหลังใช
หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการนวดไทย ภาคตะวันออก มีอาชีพเสริมเปนหมอนวด
รอยละ 85 และสามารถความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพอิสระ ผูเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมสามารถถายทอดอาชีพนวดไทยให
คนในครอบครัวได อาจเปนเพราะผูเรียนในกลุมนี้มีความสนใจและมีความตองการเรียน
หลักสู ตรนี้ มาก อน อีกทั้ง ยังมี ผูเรี ย นบางส ว นมีป ระสบการณเ ดิมอยู แลว และตอ งการ
เพิ่มเติมความรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปใชเปนอาชีพเสริมเนื่องจากจังหวัด
สระแกวมีนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดโรงเกลือมีความตองการใชบริการการนวดไทยอยู
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 มีคุณลักษณะดานความรูและทักษะที่ไดจากการ
ฝกอบรม ดานการนําความรูและทักษะไปประกอบอาชีพ และดานการพัฒนาตนเองให
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ โดยรวมมีคาเหนือกวาระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภูมิปญญานวดพื้นบานดวยกัน
2. ควรสนับสนุนใหมีการสืบสานมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ดานการนวดไทยให
มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการนําวิธีการนวดแผนโบราณมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการรักษา
อาการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเสนเอ็นและกลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไหว
4. จัดใหมีการอบรมการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติ
5. ไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
ขอเสนอแนะการวิจัยตอไป
1. จากการศึกษาภูมิปญญานวดไทยพบวาภูมิปญญาแตละภาคมีเอกลักษณเฉพาะ
ตน จึงควรมีการศึกษาภูมิปญญานวดไทยเพื่อเปรียบเทียบกัน
2. จั ด โครงการวิ จั ย การนวดไทยในลั ก ษณะการบู ร ณาการร ว มกั บ การใช
กระบวนการบําบัดของแพทยปจจุบัน
3. ศึกษาวิจัยกระบวนการบําบัดอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว โดยใชภูมิ
ปญญานวดไทยที่รับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรง
บรรณานุกรม
คณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ. (2549). รายงานความคืบหนา การ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 วันที่ 30 มิถุนายน
2549.
จําเริ ญ หลวงอิน ทร . (2546). การพั ฒนาหลักสู ต รท องถิ่น เรื่ องการนวดแผนไทย.
วิ ท ยานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต การศึ ก ษานอกระบบ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม.
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