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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้า

ของผู้ค้าที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�าพื้นที่เขต 5 ในประเทศไทย

Factors Influencing Narcotic Drug Amphetamine Offense of the Convict in Prisons, 

Region 5 in Thailand

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์คือ	1)	 เพื่อศึกษาความแตกต่างภูมิหลังของผู ้ค้าซึ่งเป็นนักโทษ 

เด็ดขาดในเรือนจ�า	2)	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดประเภท 

ยาบ้า	และ	3)	 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับการค้ายาบ้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ	และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ	โดยใช้	Multiple	Regression	Analysis	และ	t-test	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์

และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

	 ผลการวิจัยพบดังนี้

	 1.	 ผู้ค้าซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�า	รายย่อยและรายใหญ่มีภูมิหลังแตกต่างกัน

	 2.	 ในภาพรวม	 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การกระท�าความผิดฯ	 มี 	 2	 ตัวแปร	 ได ้แก ่	 

ก)	ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	และ	ข)	ปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย	ตัวแปร 

ที่สามารถพยากรณ์ฯ	ผู้ค้ารายย่อย	คือ	นักโทษเด็ดขาดที่ถูกจ�าคุกในเรือนจ�าน้อยกว่า	10	ปี	มี	3	ปัจจัย	 

ได้แก่	ก)	ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	ข)	ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติด	และ	ค)	ปัจจัยการใช้ชีวิต 

ทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายโดย	ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

การค้ายาเสพติดฯ	รายใหญ่	คือ	นักโทษเด็ดขาดที่ถูกจ�าคุกในเรือนจ�ามากกว่า	10	ปี	มี	1	ตัวแปร	ได้แก	่ 

ปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย

	 3.	 แนวทางการป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ายาบ้า	ควรประกอบด้วย	 

ด้านปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	คือ	การจัดอบรมเยาวชน	การสอดส่องดูแลภายในหมู่บ้านชุมชน	ส่งเสริม 

อาชีพ	ทั้งนี้ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติด	คือ	 ไม่ควรให้มีแหล่งอบายมุข	การประชาสัมพันธ  ์

ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม	ภาครัฐควรติดตามตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องยาเสพติด	การสกัดกั้นเส้น

ทางการล�าเลียง	ส่วนปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย	ได้แก่	การปราบปรามผู้ค้า 

อย่างจริงจัง	การลงโทษโดยเฉียบขาดและรวดเร็วมีกฎหมายเอื้อต่อการตรวจค้น	จับกุม	การให้การลดโทษ

จ�าเริญ	สุภาค�า*,	นรินทร์ชัย	พัฒนพงศา

Chamroen	Supakhum,	Narinchai	Patanapongsa
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา	คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	to	study	the	difference	in	background	of	the	 
court	 in	prisons,	2)	to	analyze	the	factor	that	 influence	the	people	to	convict	narcotic	drug	
amphetamine	offers	and	3)	to	suggest	a	better	mechanisms	to	prevent	for	the	organizations	 
working	against	this	drug.	The	research	methodology	were	used	the	method	of	qualitative	 
and	quantitative.	The	statistical	analysis	were	used	to	Multiple	Regression	Analysis	and	T-test.	
Interview	schedule	and	in-depth	interview	guidelines	were	used	as	data	collection.
	 The	main	results	were:	
	 1.	 The	background	of	the	prisoners	less	10	years	were	difference	from	the	background	 
of	the	prisoners	more	than	10	years.
	 2.	 In	general	the	independent	factors	that	predict	the	number	of	years	in	prison	were	 
a)	Individual	characteristics	and	b)	the	way	of	Living	that	result	to	networking	among	the	sellers	 
of	narcotic	drug.	The	minor	sellers	that	were	forced	to	stay	in	prison	less	than	10	years	there	 
were	3	 factors	which	were	a)	 individual	characteristics	b)	chance	of	accessing	 to	drug	 
amphetamine	and	c)	the	way	of	living	that	result	to	networking	among	the	sellers	of	narcotic	 
drug.	The	big	sellers	that	were	forced	to	stay	in	prison	more	10	years	and	result	 there	was	 
one	factor;	 the	way	of	 living	that	result	 to	networking	among	the	sellers	of	narcotic	drug.	 
3)	The	better	mechanism	to	prevent	for	the	organization	working	against	this	drug	should	pay	 
attention	on	the	characteristic	of	the	person	that	encourage	people	to	commit	this	crime	in	 
setting	various	training	sessions	for	the	youth,	inspect	the	suspect	persons	at	the	village	level,	 
promoting	many	careers	for	those	who	already	complete	their	guilty	and	prevent	them	not	to	 
get	 involve	with	activities	such	as	drinking	and	gambling	etc.	Which	were	them	to	narcotic	 
drug,	more	local	villages	should	be	introduced	to	prevent	narcotic	drug	and	to	stop	the	route	 
that	transport	the	narcotic	drug.	As	far	as	the	way	of	living	that	resulted	to	networking	among	
the	sellers	of	narcotic	drug	this	study	propose	a	strong	suppression	the	sellers,	quick	action	 
in	judgment	and	request	for	easy	law	to	inspect	and	control	the	suspect,	reducing	the	guilt	 
for	those	selling	many	times	the	more	years	in	prison	should	be	added	to	these	convictions.

Keywords	:	Convict	Narcotic	Drug,	Factor	Influencing	to	Convict	Narcotic	Drug,	Region	5	in	Thailand

แก่ผู้ให้ข้อมูล	นอกจากนี้ผู้ที่มีการกระท�าความผิดซ�้า	ต้องรับโทษเพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ	:	การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด,	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าความผิด,	 เรือนจ�า 

	 	 พื้นที่เขต	5
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บทน�า
	 ป ัญหายาเสพติดถือเป ็นอาชญากรรม 
ร้ายแรงที่บ ่อนท�าลายรากฐานทางสังคม	 เกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม	
ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดในหลายๆ	
ด้าน	และจากที่ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่
ผลติยาเสพตดิ	พ้ืนท่ีสนบัสนนุ	และต้นทางในขนส่ง 
และล�าเลียง	แหล่งพักยาที่จะใช้ในการแพร่ระบาด	
รวมถึงเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดนั้น	ท�าให้
รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด	และ
แสวงหาแนวทางด�าเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยใช้วิธีการต่างๆ	แต่ปัญหา 
ยังคงทวีความรุนแรง
	 ภาคเหนือตอนบนมีลักษณะภูมิประเทศ
และมีบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เหมาะสม 
ในการสร้างแหล่งผลติ	แหล่งพกั	และขนส่งล�าเลยีง	
มีการอ�าพรางเพื่อให้ยากต่อการตรวจค้นจับกุม	
ดังนั้น	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศไทย	ต้องใช้แนวทางยุทธศาสตร์เชิงรุก	 
คือ	การปราบปราม	และยุทธศาสตร์เชิงรับ	คือ	 
การป้องกันและเฝ้าระวงั	(ส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	2555	:	4)
	 ดังนั้น	 ผู ้ วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของจุดเริ่มต ้นของข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องต ่อการ 
แพร่ระบาดของยาเสพติดยาบ้า	คือ	ผู ้ค ้าหรือ 
ผู้จ�าหน่ายยาเสพติดประเภทยาบ้าที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดในเรือนจ�าพื้นที่ เขต	5	ซึ่งจะเป็นผู ้ให  ้
ค�าตอบหรือข้อมูลได้ดี	กว่าบุคคลทีไม่เคยผ่าน
การกระท�าความผิดหรือเข ้าไปเกี่ยวข ้องกับ 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด	
(ยาบ้า)	ด้วยเหตุผลข้างต้น	ท�าให้ผู ้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาเฉพาะบุคคลที่เป็นนักโทษเด็ดขาด	
เนือ่งจากบคุคลเหล่านีเ้ป็นผู้ต้องราชทณัฑ์ทีไ่ด้ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน	และสุดท้ายศาล
ได้พิจารณาและวินิจฉัยถึงมูลคดีว่ากระท�าผิดจริง
และมีค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด	ซึ่งผู้ที่เป็นนักโทษ
เด็ดขาดเหล่านี้เคยเข้าไปซื้อขายยาเสพติด	และ
มีความสัมพันธ์หรือเคยมีพฤติการณ์เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือเป็นผู้เสพยาเสพติด	และม ี
ภูมิหลัง	ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	ปัจจัยรูปแบบ 
การใช้ชีวิต	ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติด	 
ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย	ปัจจัย
ความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดต่อแนวทาง 
การป้องกันและปราบปรามของรัฐมีผลต่อการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	 (ยาบ้า)	
อย่างไร	จากผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูล	แนวทาง	
ข้อเสนอแนะ	ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	หรือในการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ซึ่งข้อมูลที่ค้นพบสามารถ
น�าไปใช้เพื่อการก�าหนดเป็นนโยบายเสริมสร้าง
พัฒนาทางเศรษฐกิจ	และสังคมที่เหมาะสม	ส่งผล
ดีต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างภูมิหลังของ

ผู้ค้าซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�า	พื้นที่เขต	

5	ก่อนการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	

ยาบ้า	ทั้งกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่	

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดประเภท

ยาบ้า	ของผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ที่เป็นนักโทษ 

เด็ดขาดในเรือนจ�าพื้นที่เขต	5	ในประเทศไทย

	 3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทาง	ที่เป็นประโยชน์	

ต่อการป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับการค้ายาบ้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การด�าเนินการวิจัย

	 ใช ้ ระเบียบวิธี วิจัยแบบผสม	 ระหว ่าง 

การวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	

และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

น�าข ้อมูลท่ีได ้ 	 ท้ัง	 2	 ส ่วนมาสังเคราะห ์และ 

สรุปผล	เป็นแนวทางการป้องกันและปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดอย่าง

ยั่งยืน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 ได้แก่	ผู ้ค ้ายาเสพติดให้โทษ

ประเภทยาบ้าท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�า 

พ้ืนท่ีเขต	5	จ�านวน	11,103	ราย	(กรมราชทัณฑ	์

กระทรวงยุติธรรม,	2557)

	 กลุ ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ	น�าประชากร 

มาค�านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของ	Taro	

Yamane	(บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์,	2551)	โดย

ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ	0.05	ได้ขนาดของจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	

386.09	คน	ปรับเป็นจ�านวนเต็ม	คือ	387	คน	 

คิดอัตราส่วน	รายย่อย	รายใหญ่	เท่ากับ	312	ต่อ	

75	ราย

	 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ	คือ	ผู้ค้ารายย่อย

จ�านวน	6	คน	แยกเป็น	ชาย	4	คน	และหญิง	2	คน	

ผู้ค้ารายใหญ่จ�านวน	6	คน	ชาย	4	คน	และหญิง	 

2	คน	รวม	12	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	เป็น

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	แบ่งออกเป็น	 

2	ตอน	คือข้อมูลท่ัวไป	และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	(ยาบ้า)

	 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	9	ท่าน	ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	

(Content	Validity)	โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	of	Item-Objective	Congruence:	IOC)	

จากน้ันทดลองใช้	 (Try	Out)	กับกลุ ่มตัวอย่าง 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	จ�านวน	30	คน	เพื่อหา

ค่าความเที่ยง	 (Reliability)	ตามสูตรการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	พบว่า	เท่ากับ	0.98

	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเชงิปรมิาณ	ใช้แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าผิด	และแนวทางการ

ป้องกันปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดประเภทยาบ้า	

และจ�านวน	10	ข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้วิจัยได้ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์	

เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในเรือนจ�าและ

ทัณฑสถาน	ทั้ง	15	แห่ง



5
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

*=p<.05,	**p<0.01

ผลการวิจัย

ตาราง 1	 ความแตกต่างภูมิหลังของผู้ค้าซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�า

ภูมิหลังของผู้ค้าที่เป็นนักโทษฯ

1.	 ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล

2.		ปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิต

3.		ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติด

4.	 ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย

5.		ปัจจัยด้านแนวคิดของนักโทษต่อแนวทาง 

	 การป้องกันและปราบปราบของรัฐ

โดยรวม

ผู้ค้ารายย่อย 

(n
1
=312)

	 3.80

	 3.88

	 3.76

	 3.47

	 3.86

 3.75

ผู้ค้ารายใหญ่ 

(n
2
=75)

	 3.67

	 3.59

	 3.43

	 3.14

	 3.69

 3.50

t-test

	 2.187

	 2.554

	 2.725

	 2.998

	 2.879

 3.118

Sig.

	 0.029*

	 0.011*

	 0.007**

	 0.001**

	 0.025*

 0.005**

SD

	 0.921

	 0.679

	 0.586

	 0.687

	 0.448

 0.338

SD

	 0.928

	 0.640

	 0.610

	 0.579

	 0.558

 0.0414

	 พบว่า	ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ค้ารายย่อยใน

ภาพรวม	มีความแตกต่างจากผู้ค้ารายใหญ่	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	โดยค่าเฉลี่ยของ

พฤติกรรมของผู้ค้ารายย่อย	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ค้า

รายใหญ่ในทุกด้าน

ตัวแปร

ค่าคงที่

1)	 ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	(X
1
)

2)	 ปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการ 

	 สร้างเครือข่าย	(X
4
)

t

	12.361***

	 8.866***

	 2.713**

Standardized

β

	 -

	 -0.498

	 0.152

Unstandardized

b

	 2.021

	 -0.357

	 0.109

CoefficientsCoefficients p

	 0.000

	 0.000

	 0.007

ตาราง 2	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการแสดงอ�านาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�า 

	 	 ความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้า	ของกลุ่มผู้ค้าที่เป็นนักโทษเด็ดขาดฯ	โดยรวม	(Y)

Std. Error

	 0.230

	 0.04

	 0.04

R=0.606,	R2=0.368,	S.E	est=0.439,	b
a
=2.021

**p<0.01,	***p<0.001
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	 ผู้วิจัยสามารถสร้างสมการถดถอย	ŷ	จาก 

ค่าคะแนนดิบได้ดังนี้

 ŷ=2.021-0.357X
1
+0.109	(X

4
)

	 จากสมการจะเห็นได้ว่าถ้ามีปัจจัยสาเหตุ

ส่วนบุคคล	(X
1
)	 เพิ่ม	1	หน่วย	ในขณะที่ปัจจัย

อื่นๆ	คงที่จะส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คดียาเสพติด	(ยาบ้า)	หรือลดลง	0.357	ปี	และ

ถ้ามีปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้าง 

เครือข่าย	(X
4
)	เพ่ิม	1	หน่วย	ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ	

คงที่จะส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคด ี

ยาเสพติด	(ยาบ้า)	เพิ่มขึ้น	0.109	ปี

	 ส ่วนสมการพยากรณ์ 	 โดยใช ้คะแนน

มาตรฐาน	สามารถเขียนได้ดังนี้

	 Z=-0.498	(ZX
1
)+0.152	(ZX

4
)

	 เมื่อน�าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู ่สมการ

พยากรณ์	ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	

เท่ากบั	0.606	มอี�านาจพยากรณ์	(R2)	เท่ากบั	0.368	

หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	36.8

ตัวแปร

ค่าคงที่

1)	 ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	(X
1
)

2)	 ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติด	(X
3
)

3)	 ปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการ 

	 สร้างเครือข่าย	(X
4
)

t

	 3.120***

	 -7.345***

	 6.180***

	 5.529***

Standardized

β

	 -

	 -0.356

	 0.300

	 0.287

Unstandardized

b

	 1.391

	 -0.421

	 0.369

	 0.359

CoefficientsCoefficients p

	 0.000

	 0.000

	 0.000

	 0.000

ตาราง 3	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการแสดงอ�านาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อกากระท�า 

	 	 ความผดิเกีย่วกบัคดยีาเสพตดิยาบ้า	ของกลุม่ตวัอย่างของผูค้้ารายย่อยทีเ่ป็นนกัโทษเดด็ขาดฯ	(Y
1
)

Std. Error

	 0.525

	 0.057

	 0.060

 

	 0.065

R=0.652	R2=0.425,	S.E	est=0.419,	b
a
=1.391

***p<0.001

	 ผู้วิจัยสามารถสร้างสมการถดถอย	จากค่า

คะแนนดิบได้ดังนี้	Y
1
	ดังนี้

  ŷ
1
=1.391-0.421	(X

1
)+0.369	(X

3
)+0.359	

(X
4
)	

	 จากสมการจะเห็นได้ว่าถ้ามีปัจจัยสาเหตุ

ส่วนบุคคล	(X
1
)	เพิ่ม	1	หน่วย	ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ	

คงที่จะส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียา

เสพติด	(ยาบ้า)	ลดลง	0.421	ปี	ถ้ามีปัจจัยโอกาส

เข้าถึงยาเสพติด	(X
3
)	เพิ่ม	1	หน่วย	ในขณะที่ปัจจัย

อื่นๆ	คงท่ีจะส่งผลต่อการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

คดียาเสพติด	(ยาบ้า)	 เพิ่มขึ้น	0.369	ปี	และถ้า

มีปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้าง 



7
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตัวแปร

ค่าคงที่

ป ัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการ 

สร้างเครือข่าย	(X
4
)

t

	 2.795**

	 7.867***

Standardized

β

	 -

	 0.293

Unstandardized

b

	 1.294

	 0.210

CoefficientsCoefficients p

	 0.000

	 0.000

ตาราง 4	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการแสดงอ�านาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�า 

	 	 ความผดิเกีย่วกบัคดยีาเสพตดิยาบ้า	ของกลุม่ตวัอย่างของผูค้้าทีเ่ป็นนกัโทษเดด็ขาดฯ	รายใหญ่	(Y
2
)

Std. Error

	 0.383

	 0.027

R=0.757,	R2=0.573,	S.E	est=0.361,	b
a
=1.294

***p<0.001

เครือข่าย	(X
4
)	เพ่ิม	1	หน่วย	ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ	

คงที่จะส่งผลต่อการกระท�าความผิดเก่ียวกับคดียา

เสพติด	(ยาบ้า)	เพิ่มขึ้น	0.359	ปี

	 ส ่ วนสมการพยากรณ ์ โดยใช ้คะแนน

มาตรฐาน	สามารถเขียนได้ดังนี้	

 Z
1
=-0.356	(ZX

1
)+0.300	(ZX

3
)+0.287	(ZX

4
)	

	 เมื่อน�าตัวแปรย่อยทั้งหมดเข้าสู ่สมการ

พยากรณ์	ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	

เท่ากบั	0.652	มอี�านาจพยากรณ์	(R2)	เท่ากบั	0.425	

หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	42.5

	 ซึง่ผูว้จิยัสามารถสร้างสมการถดถอย	Y
2
	ดงันี้

 Y
2
=1.294	+	0.210	(X

4
)

	 จากสมการจะเห็นได้ว ่าถ ้ามีป ัจจัยการ 

ใช้ชีวิตทางสังคมท่ีเอื้อต่อการสร้างเครือข่าย	(X
4
)	

เพ่ิม	1	หน่วยในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ	คงที่จะส่งผล 

ต่อการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	

(ยาบ้า)	เพิ่มขึ้น	0.210	ปี

	 ส่วนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	

สามารถเขียนได้ดังนี้

 Z
2
=0.293	(ZX

4
)

	 เม่ือน�าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู ่สมการ

พยากรณ์	ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	

เท่ากบั	0.757	มอี�านาจพยากรณ์	(R2)	เท่ากบั	0.573	

หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	57.30

อภิปรายผล

	 1.	 ภูมิหลังของผู้ค้าซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด

ในเรือนจ�า	พื้นที่เขต	5	ก่อนการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคดียาเสพติด	ยาบ้า	ทั้งกลุ่มผู้ค้ารายย่อย

และรายใหญ่	

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	มีความแตกต่างกัน	

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	โดยค่าเฉลีย่

ของภมูหิลงัของผูค้้ารายย่อย	ในภาพรวม	มค่ีาเฉลีย่

สงูกว่าผูค้้ารายใหญ่	แสดงว่า	แสดงว่า	ผูค้้ารายย่อย
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สามารถเข้าถึงยาเสพติด	ได้จากปัจจัยที่เก่ียวข้อง

มากกว่าผู้ค้ารายใหญ่	ดงันัน้จงึควรให้ความส�าคญั

ในเองนี้โดยหาทางป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก	

	 2.	 ป ัจจัยท่ีส ่งผลต่อการกระท�าความ

ผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดประเภทยาบ้า	ของผู้ค้า 

รายย่อยและรายใหญ่ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใน 

เรือนจ�าพื้นที่เขต	5	ในประเทศไทย

	 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดประเภทยาบ้า

ของผู ้ค้าที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�าพื้นที ่

เขต	5	ได้แก่	ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล	ปัจจัยด้าน

โอกาสเข้าถึงยาเสพติด	และปัจจัยการใช้ชีวิตทาง

สังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย	ดังนั้นจึงควร 

ให้ความสนใจใน	3	เรื่อง	ดังกล่าว	ซึ่งสอดคล้องกับ	

ชาญคณิต	กฤตยา	สุริยะมณี	และคณะ	(2552	:	

34-35)	พบว่า	บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ละแวก

บ้านมีความกดดันทางสังคมสูง	หากแต่ผลกระทบ 

ที่เกิดจากละแวกบ้านจากสภาวะของสังคมและ 

การควบคุมตนเองลักษณะของละแวกบ ้าน 

ที่ ไม ่ เหมาะสม	 สามารถขัดขวางหรือยับยั้ ง 

ความสัมพันธ์ของสังคมซึง่ถือเป็นพืน้ฐานของสงัคม

และการควบคุมตนเองได้

	 3.	 แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์	ต่อการป้องกัน

ปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับการค้า

ยาบ้า	พบว่า

	 3.1	 สาเหตุส่วนบุคคล	คือ	การจัดอบรม

เยาวชนให้รู ้โทษภัยของยาเสพติด	การสอดส่อง

ดูแลภายในหมู ่บ้านชุมชน	ไม่ให้มีแหล่งม่ัวสุม 

ส ่งเสริมให ้คนมีอาชีพ	 มีรายได ้ เพียงพอต ่อ 

ค่าครองชีพ	และเสริมสร้างความรัก	ความผูกพัน

ในครอบครัวและสังคมสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอัมพันธ์	สอนอ�าคา	 (2551	 :	ก)	ที่ได้ศึกษา

เกี่ยวกับสภาพด้านครอบครัว	 เศรษฐกิจสังคม	

และสิ่งแวดล้อมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ้านกรุณาที่กระท�าความผิดซ�้าคดี 

ยาเสพ	พบว่า	ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแล	 

และ	Reckless	(1973)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	แนวทาง

การป้องกันอาชญากรรมโดยทั่วไป	ประกอบด้วย	

เจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนและครอบครัวท�าหน้าท่ี

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

	 3.2	 ด ้ านโอกาสเข ้ า ถึงยาเสพติด	 คือ	 

ไม่ควรให้มีแหล่งอบายมุข	ประชาสัมพันธ์ให  ้

ชาวบ้านมีส่วนร่วม	ภาครัฐควรติดตามตรวจสอบ 

พฤติกรรมบุคคลที่ เกี่ยวข ้องยาเสพติดอย ่าง 

ต่อเนื่อง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรรถชนะ	 

บูรณธร	 (2549	 :	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าการศึกษา 

เรือ่งการติดคกุซ�า้ของผูต้้องขงัคดยีาเสพตดิ:	ศกึษา

กรณีเรือนจ�าจังหวัดภาคใต้ผลการศึกษาพบว่า

เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมรอบตัว	 ซึ่งคลุกคลี 

อยู่กับผู ้ที่ติดยาเสพติดของมึนเมาและการพนัน	

ท�าให้ถูกชักจูงและปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่ดีได้ง่าย

	 3.3	 ปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อ 

การสร ้างเครือข ่าย	 คือ	 การปราบปรามผู ้ค ้า 

อย่างจริงจัง	การลงโทษเฉียบขาดและรวดเร็ว	 

การขยายผลการจับกุมเครือข ่าย	 ที่มีสภาพ

แวดล้อมเต็มไปด้วยยาเสพติด	ต้องมีการออก

สืบสวนจับกุม	และมีการลงโทษโดยความรวดเร็ว

เฉียบขาดสอดคล้องกับ	Tibbetts,	Stephen	G.	

andHemmens,	Craig.	(2010)	ที่กล่าวว่า	หากมี

การลงโทษที่มีระดับความรุนแรงแล้วผู้ที่จะกระท�า

ความผิดก็จะต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่เขาจะต้องได้รับ

แล้วไม่คุ้มกับโทษที่จะได้รับ	ดังนั้นบุคคลเหล่านั้น

ก็จะหยุดยั้งคิดและไม่ก่ออาชญากรรมต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	 ควรมีการจัดอบรมเยาวชนให้รู้โทษภัย

ของยาเสพติด	รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียน

ในเชิงปฏิบัติการ	ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

	 2.	 เรือนจ�าควรประสานงานกับหน่วยคุม

ประพฤติเพื่อติดตามประเมินผลการฝึกวิชาชีพ

ของผู ้ต ้องขังท่ีกระท�าผิดซ�้าภายหลังพ ้นโทษ 

เ พ่ือปรับปรุงการฝ ึกอบรมวิชาชีพให ้ถูกต ้อง 

เหมาะสม	

	 3.	 ควรมีการจ�าแนกผู้ต้องขังที่กระท�าซ�้า 

ในคดียาเสพติดตั้งแต่	2	ครั้งขึ้นไป	มิให้มาอยู่

ปะปนกับผู ้ต้องขังที่กระท�าผิดความผิดคร้ังแรก	 

อนัเป็นการป้องกนัเครอืข่ายขบวนการค้ายาเสพตดิ

	 4.	 เรอืนจ�าควรมกีารจดัอบรมด้านศลีธรรม

คุณธรรมปลูกฝังค่านิยมแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิด

ส�านึกในสิ่งที่ตนเองรัก	

	 5.	 การปราบปรามแหล่งอบายมุข	ควร

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 6.	 การจับกุม	สัง่ฟ้อง	ควรด�าเนนิการอย่าง

เฉียบขาดและรวดเร็ว

	 7.	 รัฐควรติดตามตรวจสอบพฤติกรรม

บุคคลที่เกี่ยวข้องยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมกีารวจิยัในเชงิลกึเกีย่วกบัแนวทาง	

ที่เป็นประโยชน์	ต่อการป้องกันปราบปรามการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ายาบ้า	เช่น	

	 1.1	 สาเหตุการขาดความร ่วมมือจาก

ประชาชน

	 1.2	 วิธีการอบรมเยาวชนให้รู ้โทษภัยของ 

ยาเสพติดให้เห็นผลจริง

	 1.3	 อาชีพที่เหมาะสมของผู ้ต ้องโทษคด ี

ยาเสพติดให ้ โทษ	 ให ้มี รายได ้ เพียงพอต ่อ 

ค่าครองชีพ	และเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับ 

สังคมปัจจุบัน

	 2.	 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างแหล่งอบายมุข	กับการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับการค้ายาบ้า

	 3.	 ควรมีการวิจัย	ถึงสาเหตุ	และปัจจัย 

ในการกระท�าความผิด	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

แก้ไขในการกระท�าผิดซ�้า

	 4.	 ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้า	ของ

กลุ ่มผู ้ค้าที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�าพื้นที่

อื่นๆ	ในประเทศไทยเพื่อบูรณาการเป็นภาพรวม

ของประเทศต่อไป
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้น�าชุมชน: ศึกษากรณีผู้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส

Knowledge Management for Community Leaders Development : 

A Case Study the Community Leaders of Wat Puranawad

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	ศึกษาการจัดการความรู้ในการพัฒนาผู้น�าชุมชน:	ศึกษากรณีผู้น�า

ชุมชนวัดปุรณาวาส	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เก็บรวบรวมข้อมูลจาก	ชุมชนวัดปุรณาวาส	แขวงทวีวัฒนา	

กรุงเทพมหานคร	โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย	ได้แก่	การสัมภาษณ์	การสังเกต	ในการจัดการความรู้ด้วย

กิจกรรมกลุ่ม	และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

วิธีการในเชิงคุณภาพ

	 ผลการวิจัยพบว่า	การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�าชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

และยั่งยืนนั้นต้องใช้กิจกรรมกลุ ่มลักษณะผู ้น�า	 3	แบบ	 เข้ามาช่วย	คือ	 1)	ผู ้น�าการแลกเปลี่ยน	 

2)	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	3)	ผู้น�าจริยธรรม	ผลของการจัดการความรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มระบบการเรียนรู ้

ที่มีต่อผู ้น�าชุมชนว่าส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู ้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	อันดับแรก	คือด้าน 

ผู้น�าเกี่ยวการแลกเปล่ียนมากที่สุด	การน�าเอาความรู้จากแหล่งชุมชนที่มีอยู่แล้วในตนเองของชุมชน 

มาเผยแพร่ให้กับชุมชนได้ปฏบัิตตินเอง	(Tacit	Knowledge)	จนเกดิเป็นความรู	้รวมทัง้	การน�าเอาความรูห้ลกั

จากภายนอก	(Explicit	Knowledge)	มาเป็นตวัเสรมิก่อให้เกดิความเข้าใจต่อสถานการณ์ของโลกปัจจบุนัว่า

จะต้องปรบัตวัอย่างไรให้อยู	่ด	ีมสีขุ	และอยูอ่ย่างพอเพยีงในสงัคม	อนัดบัทีส่อง	ผูน้�าต้องมคีณุธรรมจรยิธรรม	

เรียนรู้ตนเองอย่างไรให้เข้ากับสภาพของคนในชุมชนที่มีความต้องการ	เช่น	ต้องเป็นผู้เสียสละ	ซื่อสัตย	์ 

มีความอดทนสูง	มีจิตสาธารณะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคมีความโปร่งใสในการท�างาน	เป็นผู้มีคุณธรรม	

จริยธรรมและอันดับสุดท้าย	ผู้น�าชุมชนควรปรับเปลี่ยน	มีความสามารถที่จะชักจูงให้คนในชุมชนท�างาน

ให้ส�าเร็จตามความต้องการเป็นพร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี	โดยต้องมีภาวะ

การใช้อ�านาจบังคับ	ก�ากับควบคุมให้คนในชุมชนเกิดพฤติกรรมที่บรรลุเป้าหมาย	และต้องมีสัมพันธภาพ 

ทีดี่ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัคนในชมุชนมคีวามเป็นกนัเองเพือ่กระตุ้นจงูใจให้เกิดการมส่ีวนร่วมหรอืมพีฤติกรรม

ที่พึงประสงค์	เพื่อการบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน

ค�าส�าคัญ	:	การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน

ปราการ	เกิดมีสุข

Prakan	Gerdmeesuk
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

e-mail	:	prakan@windowslive.com
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ABSTRACT

	 The	objective	of	 this	 research	was	 to	study	 the	knowledge	management	 for	 the	 

community	 leaders	 development	 of	Wat	 Puranawad.	 The	 research	was	 qualitative	 

design	which	collected	data	 from	community	of	Wat	Puranawad	Thawi	Watthana	district	 

of	Bangkok.	Using	 techniques	of	 interview,	observation,	knowledge	management	with	 

activity	groups	and	a	questionnaire	 to	assess	their	satisfaction	with	 the	activity.	The	data	 

were	analyzed	by	qualitative	research	method.

	 The	study	concluded	that	knowledge	management	for	community	 leaders	to	develop	 

a	strong	and	sustainable	community	 requires	a	 third	group	characterized	as	a	 leader.	 

1)	Transactional	Leadership	2)	Transformational	Leadership	3)	Moral	Leadership.	The	results	 

of	 the	knowledge	management	system	with	group	 learning	with	community	 leaders	 that	 

contribute	 to	 the	development	of	community	 leaders	Wat	Puranawad.	First	 is	 the	 leader	 

on	the	exchange's	most	adopting	the	knowledge	of	community	resources	that	already	exist	 

in	their	community	to	spread	the	word	to	the	community	self-discharge	(Tacit	Knowledge)	 

And	the	knowledge	and	application	of	core	knowledge	from.	external	(Explicit	knowledge)	 

is	an	extra	cause	to	understand	the	circumstances	of	 today's	world	 that	 it	must	adapt	 to	 

the	well-being	and	self	sufficient	society.	The	two	 leaders	have	a	moral	self-learning	how	 

to	conditions	of	people	in	the	community	who	have	needs	as	well.	Those	who	have	a	high	 

tolerance,	sacrifice,	honesty.	Public	Mind	unflinching	obstacle	to	transparency	in	the	work	 

of	the	ethics.	And	finally	Community	leaders	should	change	The	ability	to	convince	people	 

of	the	community	to	accomplish	the	requirements	are	ready	to	treat	them	correctly	done	well.	 

The	conditions	require	the	use	of	force.	The	control	room	of	the	community	behavior	goals.	 

And	must	have	a	good	relationship	between	the	community	 leaders	and	the	community	 

are	very	 friendly	 incentives	 to	encourage	the	participation	or	desirable	behavior.	 In	order	 

to	achieve	the	same.

Keyword	:	Knowledge	management	to	develop	the	community	leaders
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บทน�า

	 การด�าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน	ต้องสร้าง 

ความสัมพันธ์กับคนมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ต้อง

ใช้วิธีการและเวลาในการศึกษาซึ่งกันและกัน 

เพื่อใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข	ทั้งนี้การที่สังคม

จะเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยภาวะผู้น�าของคนในสังคม

ที่จะพัฒนาคนในองค์กรหรือชุมชนอย่างไรให้มี

จิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ให้มปีระสทิธภิาพ	สร้างความสัมพันธ์และมติรภาพ

ที่ดีสู ่การด�าเนินชีวิตให้เกิดสุข	ดังน้ันจะเห็นว่า	 

การที่มีผู ้น�าที่ดีในองค์กรหรือในชุมชนย่อมสร้าง

คนที่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ทันต่อเหตุการณ์	 

ปลกูฝังจติใต้ส�านกึให้มทีศันคตต่ิอสภาพ	เศรษฐกจิ

ปัจจุบัน	(ปราการ	เกิดมีสุข,	2555)	ความเป็นผู้น�า

ในชุมชนเป็นหน้าท่ีหนึ่งของผู้บริหารที่ก�าหนดขึ้น 

ในองค ์กร	 มีอ�านาจโดยต�าแหน ่งและได ้รับ 

ความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง	จะมุ่งเน้น

ที่การควบคุม	การตัดสินใจ	และจะต้องมีลักษณะ

ของผู้น�า	 (Leadership)	ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด

ก็ตาม	(ประยงค์	รณรงค์,	2544)	ผู้น�าชุมชนจะเน้น 

ที่กระบวนการกลุ่ม	การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร	 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ	และการใช้อ�านาจกบับคุคล

อื่น	ดังน้ันภาวะผู้น�าชุมชนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ต่อการบริหารเพราะผู ้น�าชุมชนจะเป็นเครื่องชี้ 

ให้เห็นความส�าเร็จของงานจะด�าเนินไปด้วยด ี

และบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและ

ศิลปในการบริหารงานของผู้น�าชุมชน

	 ดั ง น้ั น ก า รที่ จ ะพัฒนาชุ ม ชน ให ้ เ กิ ด 

ความเข้มแข็งสู่การเรียนรู ้อย่างยั่งยืน	จะต้องม ี

การจัดการความรู้ให้กับผู้น�าชุมชน	พร้อมท้ังหา

แนวทางในการพัฒนาสู ่ความรู ้ยั่งยืน	จึงต้อง 

มี	กระบวนการในการเรียนรู้	ของผู้น�าชุมชน	ซึ่งตรง

กับ	Norman	Uphoff	แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

กล่าวว่า	 "ความย่ังยืนของสังคมในประเทศโลก 

ที่สามขึ้นกับความยั่งยืนของสังคมชนบท"	หาก 

การพัฒนาท�าแบบที่ท�าให้สังคมชนบทล่มสลาย	

ย่อมน�าไปสู่ความไม่ยั่งยืนของสังคมทั้งหมด	และ

เป็นการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน	แม้การพัฒนาชนบท

จะมหีลายองค์ประกอบ	แต่องค์ประกอบทีเ่ป็นหวัใจ

ของความยั่งยืนของสังคมชนบทมี	3	องค์ประกอบ	

คือ	1.	องค์กรชุมชน	2.	ความรู้	3.	กระบวนการเรียน

รู้ของประชาชน

	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัย	มองว่าผู้น�า

ชุมชนมีบทบาทส�าคัญที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศได้เช่นกัน	นั่นหมาย

ถึงถ้าผู ้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งทุกชุมชน	ก็จะ 

ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีของประเทศชาติ	เพราะ

ผู้น�าชุมชนเกิดการเรียนรู้	รับรู้	สิ่งที่ดี	ไม่ว่าจะเป็น

ความรูท้ีเ่กดิจากการสัง่สอนในเรือ่งของการอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรม	อันสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ 

หรือความรู้ที่สร้างให้คนในชุมชนต้องปรับเปลี่ยน

เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ	กับเทคโนโลยีก็ตามแต่สิ่งหน่ึง 

ที่ผู ้น�าชุมชนต้องตระหนักก็คือ	การสร้างความ

สามัคคี	มีจิตสาธารณะ	มุ่งหวังความปรองดองกัน

ในชุมชนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	ก็จะท�าให้ผู ้น�าชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

กลายเป็นชุมชนที่ยั่งยืน	

	 ดังนั้นผู ้วิจัยมีความตระหนักในการที่จะ

พัฒนาผู ้น�าชุมชนให้เกิดการเรียนรู ้	 รับรู้	ต่อสิ่ง 

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน	ซึ่งจะท�าให้

ประเทศชาติเกิดการพัฒนา	ฉะนั้นการที่ผู ้ วิจัย

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้น�าชุมชน	:	ศึกษากรณีผู้น�าชุมชน

วัดปุรณาวาส	ข้ึนเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเข้มแข็ง 
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ของผู ้น�าชุมชน	 ท่ีจะสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชน 

ที่เข้มแข็ง	รักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชน	โดยมีผู้น�าที่เข้มแข็ง	เข้าใจในชุมชนสามารถ

น�าสู่ความการรับรู้	 เรียนรู้ที่ดี	ทั้งน้ีผู้วิจัยต้องการ

ศึกษาถึงศักยภาพของผู้น�าชุมชนที่เป็นต้นแบบ	

เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์	ขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรม	อันเกิดจากคนในชุมชนเอง	 เป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมขององค์กรในชุมชนที่เป็นแบบ

อย่างของชุมชนอื่นๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาศักยภาพของผู ้น�าชุมชน 

ในการจัดการความรู้ให้กับชุมชนวัดปุรณาวาส

	 2.	 เพื่อเสนอแนะในการจัดการความรู ้ 

ให้กับผู้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิ จัยคร้ังนี้ ใช ้แบบวิจัยเชิงคุณภาพ	 

เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู ้น� าชุมชน	 : 	 ศึกษากรณีผู ้น� าชุมชนวัด 

ปุรณาวาสโดยมีการออกแบบวิธีการและขั้นตอน 

การวิ จัยดัง น้ี 	 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยคัดเลือกผู ้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	

เพื่อพัฒนาให้มีซึ่งคุณลักษณะของผู้น�าชุมชนที่มี

ศกัยภาพ	โดยมีขัน้ตอนการวจิยัดงันี	้กลุม่ประชากร 

โดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการใช้วิธีการแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	คือ	ตัวผู้น�าชุมชน

ได้แก่	ประธานชุมชนจ�านวน	1	ท่าน	รองประธาน

จ�านวน	1	ท่าน	กรรมการชุมชนได้แก่	 เจ้าอาวาส	

1	 รูป	กรรมการชุมชนจ�านวน	6	ท่านโดยถาม 

กลุ ่มประชากร	3	กลุ ่มคือ	กลุ ่มพระสงฆ์	กลุ ่ม 

แม่บ้าน	และกลุ่มวัยรุน่	เพือ่สอบถามภาวะการเป็น

ผู้น�าชุมชนต้นแบบส�าหรับการพัฒนา	เนื่องด้วย 

ผู ้น�าชุมชนและคนในชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชน 

ที่มีศักยภาพ	และเป็นศูนย์รวมของการผลิตสินค้า

และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	รวมถึงวัฒนธรรม 

ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 ผู ้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 

ด้านวิธีการเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได ้จาก 

วิธีการเก็บข้อมูล	3	 วิธีที่ต ่างกันแล้วจะได้ผล 

เหมือนเดิม	เช่น	ใช้วิธีการสังเกต	การสัมภาษณ	์ 

และการใช้เอกสาร	เช่น

 การสังเกต	คือการสังเกตการ	เฝ้าดู	อย่าง

เอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้หลักการทาง

วิชาการด้วยประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ	กัน	 

เช ่น	 ตาดู	 หูฟ ัง	 มือสัมผัส	 โดยผู ้ วิ จัยใช้การมี 

ส ่วนร ่วมในการท�ากิจกรรม	 ด ้วยการสังเกต	

(Participant-as-observer)	หรือการสังเกตแบบ 

มีส่วนร่วม	(Participant	observation)	วิธีการหลัก

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นวิธีที่จะช่วยให ้

นักวิจัยเข ้า ถึงความรู ้ความจริงได ้มากที่ สุด	 

นั กวิ จั ยจะ ได ้ ก า รสั มผั สและการ รับรู ้ 	 กั บ

ปรากฏการณ์โดยตรงด้วยตนเอง	ทั้งนี้ผู ้วิจัย	 

(ผู ้สังเกต)	กับผู ้ที่มีส ่วนได้ส่วนเสียผู ้น�าชุมชน	 

(ผู้ถูกสังเกต)	ซึ่งได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะ

ความสมัพนัธ์ทีผู่ส้งัเกตเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของผูน้�า

ชุมชนที่ตนศึกษา	ใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มผู้น�าชุมชน 

ที่ ศึกษาตามธรรมชาติที่ผู ้น�าชุมชนด�ารงชีวิต

ประจ�าวัน	เช่นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่มต่างๆ	 

ในชุมชน	จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิก 

ในชุมชน	(พีรพงศ์	ทิพนาค,	2557),	ดังน้ันข้อมูล 

ที่ได ้รับจากการสังเกตพฤติกรรมเป ็นไปตาม
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ธรรมชาติที่แท้จริงของผู ้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	

เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

 การสนทนากลุ ่ม	 (Focus	Group)	 เป็น 

วิ ธี การ เก็บรวบรวมข ้ อมูล โดยการสนทนา 

แลกเปลีย่น	เรยีนรู	้ความคดิเห็น	ประสบการณ์	ของ 

ผู ้ร ่วมสนทนา	ซึ่งผู ้ให ้ข ้อมูลเป็นผู ้ที่มีส ่วนได้ 

ส่วนเสียที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในผู้น�าชุมชน 

วัดปุรณาวาส	เช่น	เพศ	อายุ	ประสบการณ์ที่อยู่ใน

ชมุชนวดัปรุณาวาส	ด้วยการสนทนา	การแสดงความ 

คิดเห็น	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน	

พร้อมกับรับรู้	 รับฟัง	ซักถามและสังเกตปฏิกิริยา

การโต้ตอบ	 ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสนทนา	แล้ว 

จดบันทึกและบันทึกเสียงด้วยระบบสารสนเทศ	 

น�าไปวิ เคราะห ์ 	 สั ง เคราะห ์ข ้ อมูล 	 ให ้ เกิด

ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อไป

 การจัดท�าเวทีชุมชน	การจัดเวทีประชาคม	

เป็นการจัดการความรู ้ผู ้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	 

โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพ

ของผู้น�าชุมชน	วัดปุรณาวาส	ให้เกิดการเรียนรู	้ 

รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการอยู่อย่าง

พอเพยีง	และการปรองดองกันในชุมชนให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตได้ด้วยการพึ่งตนเองอย่างมีความ

สุข	 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการจัดเวทีประชาคม

เพื่อจัดการความรู้	 ในกิจกรรมของภาวะผู้น�าที่ด ี

ในชุมชนวัดปุรณาวาสให้มีประสิทธิภาพ

 การวิเคราะห์ข ้อมูล 	 การศึกษาคร้ังนี้

ผู ้ วิจัยได้จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

เริ่มกระท�าไปพร้อมๆ	กับการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลที่ได้ในการเก็บ

ข้อมูลแต่ละครั้งน�าสู่การวางแผนเพ่ือเก็บข้อมูล

ครั้ งต ่อไป	 การวิเคราะห ์ข ้อมูลในการศึกษา 

จะใช้ข ้อมูลท่ีได ้จากการจดบันทึกภาคสนาม	 

การบันทึกประจ�าวัน	การสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่าน 

การถอดเทปแบบค�าต่อค�าและข้อมลูจากการสงัเกต

ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมมาวิเคราะห์

เน้ือหา	(Content	analysis)	 เช่น	การวิเคราะห์ 

แก่นสาระ	(Thematic	analysis)	การวิเคราะห ์

เรื่องราว	(Narrative	analysis)

ผลการวิจัย

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	ชุมชน 

ที่ดีต้องมีผู ้น�าท่ีมีความรู ้	ความเข้าใจ	ในชุมชน 

ที่แท้จริง	ไม่หวังผลเฉพาะสิ่งที่ตนเองได้รับ	ต้อง 

อุทิศทั้งกาย	ใจ	ที่มีหัวใจในการพัฒนา	จึงจะท�าให้

ผู ้น�าชุมชนประสบความส�าเร็จซึ่งสอดคล้องกับ	

เบิร์นส์	(Burns,	1978)	พอสรุปว่า	ประการท่ีหนึ่ง	

ผู้น�าชุมชนต้องเข้าถึงหรือผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง	

การ เข ้ า ไปมีส ่ วนร ่ วมกับชุมชนในการรับรู ้	 

ถึงปัญหาต่างๆ	เพื่อน�ามาแก้ไข	ต้องมีความจริงใจ	

พูดต้องตรงกับการกระท�า	มีความคิดริเริ่ม	กล้า 

ที่ท�าเพื่อชุมชน	อีกทั้งไม่ตกเป็นเครื่องมือของ 

นักการเมืองท้องถ่ิน	มิเช่นน้ันผู้น�าในชุมชนจะถูก

มองว่าเป็นการท�าเพื่อประโยชน์ตนเอง	ประการ 

ที่สอง	เป็นผู้น�าแลกเปลี่ยน	ต้องบริหารการจัดการ

ความรู ้ที่มีประสิทธิภาพ	 เพราะจะช่วยให้ผู ้น�า 

ในชุมชนเกิดการเรียนรู้	ในชุมชนและสร้างปัญญา

ให้กับชุมชนโดยเฉพาะการน�าเอาคนในชุมชน 

ที่มีความสามารถมาเป็นผู้น�าหรือมาเป็นผู้รู ้สอน

คนในผู้น�าชุมชน	ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 

ได ้ 	 ประการที่สาม	 เป ็นผู ้น�าที่มีธรรมาภิบาล	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 รับรู ้ 	 รับฟัง	 ช ่วยเหลือมี 

ความสัมพันธ์กับศาสนาในชุมชน	ก่อให้เกิดเป็น

ค่านิยม	
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อภิปรายผล

	 ผลการวิจัยสืบเนื่องมาจาก	ผู้วิจัยได้จัดท�า

โครงการ	“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู ้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	 แขวงทวีวัฒนา	 

เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร”	ท�าให้ทราบถึง

บริบทของผู ้น�าชุมชนวัดปุรณารวาส	ว่าจะท�า

อย่างไรให้ผู้น�าชุมชนเข้มแข็งเป็นต้นแบบ	สามารถ

พึ่งตนเองได้โดยใช้หลักการด้วยกิจกรรมกลุ ่ม 

และระบบสารสนเทศ	จนเกิดความยั่งยืน	โดยน�า 

เอาแผนพัฒนาแผนแม่บทชุมชนวัดปุรณาวาส	

ระยะที่	3	ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อสรุปมาจากการด�าเนินงาน 

ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2555	จากการพัฒนาตนเองใน

ด้านความรู้เพื่อต่อยอดไปสู่การด�าเนินชีวิตให้มี 

ความสุข	มาเป็นต้นแบบของการวิจัย	ดังนั้นผู้น�า 

ใน ชุมชนต ้ อ งกา รจะบริ ห า รพัฒนาคนใน

ชุมชนอย่างไรให้เกิดศักยภาพ	ความรู ้ 	 ความ

เข ้าใจต ่อการบริหารการจัดการ	 ให ้ชุมชนรู ้ 

ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมปัจจุ บัน	

ท�าอย่างไรให้มีรายได้ท่ีจะพึ่งตนเองได้	 เพราะ

ชุมชนเกิดการถดถอยไม ่มีการพัฒนาต้ังแต ่

เกิดอุทกภัย	 ในปี	 พ.ศ.	 2545	 ซึ่งผู ้น�าชุมชน 

จะต้องท�าอย่างไรให้คนในชุมชนปฏิบัติตนเอง

ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ 

กิจกรรมการร ่วมมือกันในการจัดการความรู  ้

ให้กลุ่มผู้น�าชุมชนมีส่วนร่วมมือกันได้ประชุมด้วย

การระดมสมองของผู้น�าชุมชน	น�าประสบการณ ์

และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	พร้อมเสริม

ความรู ้ใหม่และเทคนิคภาวะผู้น�าให้ผู ้น�าชุมชน

ได้แสดงออกเพ่ือเสนอแนวความคิดให้เป็นระบบ

ประชาธิปไตยทุกคนสามารถท่ีจะเสนอแนวความ

คิดเห็นได้	แต่อุปสรรคคือผู ้น�าชุมชนไม่มีความ

เข้าใจและไม่มีความรู ้ในการปฎิบัติตนอย่างไร 

ต ่อเรื่ องนั้นๆ	 ดีพอจึงท�าให ้การท�า กิจกรรม 

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	มีผู ้น�าชุมชน 

บางกลุ ่มยั งแตกความสามัคคีกันด ้ วยฐาน 

อ�านาจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ระหว่าง 

จากฐานอ�านาจเก ่าทางการเมืองและผู ้น� า 

ที่ยึดติดต่อการบริหารการจัดการแบบดั้งเดิม	 

จึงท�าให้ชุมชนเกิดการปัดความรับผิดชอบ	ดังนั้น 

ผู ้วิจัยจึงใช้ภาวะผู้น�ากับผู ้น�าชุมชน	 เมื่อได้รับ 

ความรู ้ความเข้าใจกับภาวะของการเป็นผู ้น�า	 

จึงให้แสดงบทบาทการเป็นผู้น�าชุมชน	น�าเสนอ

ให้กลุ่มคิดเห็นต่างเข้ามาร่วมกิจกรรม	โดยเป็น

ประธานของกลุ่มกิจกรรมนั้น	ซึ่งวิธีนี้ถือว่าผู ้น�า 

ที่คิดต่างได้เข้ามามีส่วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในชุมชนท�าให้เกิดการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะได้รับหน้าที่ภาวะผู ้น�าของกลุ ่ม	จึงท�าให้ 

การด�าเนนิงานเป็นไปได้ด้วยดี	ด้วยการจดักจิกรรม

การจัดการความรู ้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมให้

กับผู้น�าในชุมชนวัดปุรณาวาส	เกิดความรักความ 

เข้าใจในการร่วมมือกัน	ไม่เกิดการขัดแย้งเพราะ

เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการด�ารงชีวิต

แบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดปุรณาวาส	ไว้เพื่อ

ฟ้ืนฟคู่านิยมความเป็นคนในชมุชน	อกีประการหนึง่	

ผู้น�าของชุมชนโดยเฉพาะประธานชุมชนมีความ

เป็นผู้น�าสูง	ด้วยเหตุเป็นคนเก่าที่	ด�าเนินชีวิตอยู่ใน

ชมุชนเป็นเวลามากกว่า	20	ปี	จงึท�าให้เหน็ถงึสภาพ 

ความต้องการของชมุชน	ก่อให้เกดิการครอบง�าทาง

ความคิดจากการบริหารการจัดการของคนชุมชน

รุ่นเก่า	ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ความเป็นเพื่อนที่มีความ

จริงใจ	ไม่มีผลตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน

ชมุชนเป็นเวลา	5	ปี	เข้ามาด้วยการพดูคุย	สมัภาษณ์	

การสังเกตพฤติกรรมผู้น�าชุมชน	ได้แลกเปลี่ยน	

เรยีนรู	้แนวความคิดเพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่เป็นการสัง่สอนหรอืเสนอแนวความคดิ	ปรากฏว่า 

เกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีมีการยอมรับ	 แนว 

ความคิดเก่าและแนวความคิดใหม่มาปรับปรุง

อย่างเป็นระบบ	แบบประชาธิปไตย	เกิดข้อตกลง

ที่คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล	แม้บางครั้งจะมีการ 

โต้แย้ง	ถกเถียงถึงปัญหาก็สามารถยุติลงได้ด้วยดี	 

โดยเฉพาะประธานชุมชนที่มีความเป็นผู ้น�าสูง

สามารถควบคมุการประชมุแต่ละครัง้	หรอืกจิกรรม

ที่ร่วมมือกันได้ดี	นอกจากนี้การวิจัยพบว่าภาวะ

ผู้น�าในชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการ

พัฒนาในด้านต่างๆ	เพือ่ชมุชนเกดิการเปลีย่นแปลง

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข	ต้องม ี

จติสาธารณะ	นอกจากนัน้ควรต้องเป็นผูน้�าในชมุชน

ที่เป็นผู้เสียสละ	มีความอดทนสูง	มีความโปร่งใส

ในการท�างาน	 มีความซื่อสัตย์	และมีคุณธรรม	

จริยธรรม	ซึ่งพฤติกรรมของผู้น�าชุมชนนี้สังเกต

ได้จากการร่วมกิจกรรมหรือโครงการงานต่างๆ	 

ทีช่มุชนจัดข้ึน	พร้อมกบัด�าเนนิการจากการสอบถาม

หรือไปสัมภาษณ์คนในชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับ 

ภาวะผู ้น�าของผู ้น�าชุมชนซึ่งค�าตอบที่ได้อยู ่ใน

ระดับดีมาก	ด้วยเหตุที่กล่าวมาจึงท�าให้โครงการ	

การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�า

ชุมชน:ศึกษากรณีผู้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	แขวง

ทววีฒันา	เขตทววีฒันา	กรงุเทพมหานคร	จงึเกดิขึน้

เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างผูน้�าชมุชนทีมี่ศกัยภาพ

ทีด่ใีนชมุชนจนเป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็	โดยใช้กจิกรรม

การจัดการความรู ้เข ้ามามีบทบาททางการให  ้

ความรู้กับผู้น�าชุมชน	จากเหตุผลดังกล่าว	ข้างต้น	 

ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์	การสังเกตการณ	์ 

ด้วยตนเองวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงที่มีการ

สัมภาษณ์ถึง	7	ครั้ง	คือ	ผู้น�าชุมชน	คณะกรรมการ 

ชุมชน	ชาวบ้าน	รวมถึงคณะสงฆ์พบว่า	ผู้น�าชุมชน 

ที่มีศักยภาพ	จะต้องเข ้าใจในบริบทท่ีแท้จริง 

ของคนในชุมชนเพราะสามารถจะรู้และเข้าใจว่า 

ชุมชนต้องการอะไร	ผู้น�าชุมชน	ที่ชุมชนต้องการ 

มีลักษณะแบบไหน	ท�าอย่างไรให้คนในชุมชน

คล้อยตามสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความ

ส�าเร็จ	(Wenger	E.,	McDermott	R.	and	Syner	

W.M.,	2002).	และจะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธภาพ

กับคนในชุมชนมีความเป็นกันเองเพื่อกระตุ้นให้ 

เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ

	 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย	 เรื่องการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�าชุมชน	:	ศึกษา

กรณีผู้น�าชุมชนวัดปุรณาวาส	ควรมีผู้ที่ท�าการวิจัย

ต่อเนือ่งเพือ่เป็นการบรหิารการจดัการชมุชนให้เกิด

ประสิทธิภาพที่ดีควรจะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ

	 1.	 การศึกษาคุณลักษณะที่ ดีของผู ้น�า

ชุมชนในการบริหารการเปลี่ยนปลงส�าหรับผู้น�า

ชุมชนวัดปุรณาวาส	ให้เกิดประสิทธิภาพ

	 2.	 การพัฒนาการจดัการความรู้ภมูปัิญญา

ชุมชน	ให้เกิดการส่งเสริมรายได้ภายในชุมชน 

วัดปุรณาวาส
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค ์ 	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต ่อองค ์การของบุคลากร	 

2)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ 

ของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	3)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและประสบการณ์ในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์การ 

ของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณา	โดยใช  ้

วิธีส�ารวจ	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง	240	ชุด	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถาม	และสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	คอื	ค่ารอ้ยละ	ค่าเฉลีย่	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	75.8	มีอายุในช่วง	20-30	ปี	 

และ	31-40	ปี	ร้อยละ	46.3	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	ร้อยละ	63.3	มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า	4	ปี	ร้อยละ	58.3	และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร	อยู่ในระดับปานกลาง	 

และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพ 

สมรส	การศึกษา	และรายได้	แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน	แต่เพศ	อายุ	ประเภท

การจ้างงานของบุคลากร	แตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การในระดับปานกลาง	(r=.479)	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ในการท�างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การในระดับปานกลาง	(r=.463)

ค�าส�าคัญ	:	ความผูกพันต่อองค์การ
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ABSTRACT

	 The	 thesis	 research’	 objectives	were	 to	 study	 the	 levels	of	 the	organizational	 

commitment	of	Golden	Jubilee	Medical	Center,	Mahidol	University’s	Employees,	 to	study	 

and	compare	the	differences	between	individual	causes	and	the	organizational	commitment	 

of	 the	 Employees,	 and	 to	 study	 the	 relationship	 between	 job	 performances,	work	 

experiences	and	 the	organizational	commitment	of	 the	Employees.	The	research	was	a	 

descriptive	study	by	survey	method,	collected	data	from	240	sample	groups.	The	tools	for	 

data	collection	were	questionnaires.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	 

mean	and	the	analysis	of	variance	(ANOVA)	and	Correlation	Analysis.

	 The	results	revealed	that	the	most	of	sample	group	were	female,	75.8	percent	aged	 

20-30	years	old,	46.3	percent	aged	31-40	years	old.	63.3	Percent	had	bachelor’s	degree	 

diploma	and	58.3	percent	 had	worked	 for	 less	 than	 four	 years.	 The	opinion	on	 job	 

performances,	work	experiences	and	the	organizational	commitment	of	most	were	moderate.	 

From	the	differences	between	individual	causes	and	the	organizational	commitment,	 they	 

showed	that	marriage	status,	education,	 income	affect	different	organizational	commitment	 

while	sex,	age,	 type	of	employment	has	no	effect.	Job	performances	associated	with	 the	

organizational	commitment	 in	a	moderate	level	(r=.479).	Also	work	experiences	associated	 

with	the	organizational	commitment	in	a	moderate	level	(r=.463).

Keyword	:	Organizational	Commitment

บทน�า

	 องค์การประกอบขึ้นด้วยปัจจัยหลักหลายๆ	

อย่างแต่ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคล่ือนและกระตุ ้น

ให้องค์การได้ด�าเนินกิจการหรือภารกิจไปอย่าง

มีประสิทธิภาพนั้นก็คือ	ทุนมนุษย์แต่องค์การ

จะสามารถจัดการกับทุนมนุษย์อย่างไรให้ทุนนี ้

มีความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด	ซึ่ง

ส่วนของภาครัฐได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคคล

ในองค์การจะท�าอย่างไรให้มีการบริหารจัดการ 

ได้อย่างเหมาะสมการที่องค์การจะธ�ารงรักษาคน

ไว้ให้เกดิความผกูพนัต่อองค์การน้ันเป็นสิง่ทีส่�าคัญ

ที่องค์การทุกองค์การพึงที่จะต้องกระท�าแต่การ 

ที่จะสร้างความผูกพันให้กับพนักงานมิใช่เรื่องง่าย	

องค์การจะท�าอย่างไรเพือ่การบรหิารจดัการคนแล้ว

น�าไปตอบโจทย์ขององค์การโดยที่เราควรท�าการ

ศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อคุณภาพความ

ผูกพันของคนในองค์การโดยอาจเป็นปัญหาด้าน

การส่งเสรมิความก้าวหน้าในสายอาชพีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานปัญหาค่าตอบแทนการเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสารการได้รับทราบนโยบายระเบียบต่างๆ	

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แรงจูงใจภาวะผู้น�า
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จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	

มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงได้เร่งส่งเสริมและผลักดัน

ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การและพร้อม

ที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การต่อไป

	 ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกในองค์การ

จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือ	ปัญหา

การลาออกจากงาน	ซึ่งมีความสัมพันธ์สูงสุดกับ

ความผูกพันของสมาชิกต่อองค์การ	ปัญหาที่สอง

คือ	ปัญหาการขาดงานคนที่มีความผูกพันต่อ

องค์การจะมีแรงจูงใจให้อยากมาท�างานมากกว่า

คนท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต�่าหรือไม่มีเลย	 

และประการสุดท้ายคือปัญหาการมาท�างาน 

สายสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมา

ท�างานตรงต่อเวลามากกว่าคนที่มีความผูกพัน 

ต่อองค์การต�่า

	 ด้วยเหตุน้ี	ความรู้สึกผูกพันกับองค์การจึงมี

ความส�าคัญยิ่งสามารถใช้เป็นเครื่องหมายในการ

ท�านายอัตราการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจ

ในการท�างาน	เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีความผูกพันกับ

องค์การสูงจะปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพได้ดี

กว่าผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การต�่า	อีกทั้งยัง

สามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพขององค์การได้จาก

ปัญหาการลาออกจากงาน	หรือการท�างานอย่าง

ไม่เตม็ท่ีท�าให้เกิดการสญูเสยีขององค์การในหลาย

ด้านไม่ว่า	ค่าตอบแทน	เงินเดือน	โบนัส	สวัสดิการ

และเวลาในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ 

มาทดแทน	รวมท้ังบรรยากาศขององค์การเนือ่งจาก

การขาดความสัมพันธ์ที่ดีในการท�างานร่วมกัน	

และท่ีส�าคัญคือ	การสูญเสียคุณค่าและเป้าหมาย 

ทีอ่งค์การวางไว้	เนือ่งจากสมาชกิไม่สามารถปฏบิตัิ

งานให้บรรลุเป้าหมายได้

	 ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยั

มหิดล	มีประวัติความเป็นมา	 คือ	มหาวิทยาลัย

มหิดล	เป็นมหาวิทยาลัยที่ท�าหน้าที่ครบวงจรด้าน

สาธารณสุข	ทั้งด้านการให้บริการด้านการเรียน	 

การสอนและการวิจัย	มีโรงพยาบาลอยู่ในสังกัด

อยู่	3	แห่ง	คือ	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาล

รามาธิบดี	และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	 

มีการให้บริการโรงพยาบาลทางด้านทันตกรรม

ในคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย	 โดยในขณะน้ี 

โรงพยาบาลทั้ง	3	แห่ง	รวมถึงคณะทันตแพทย-

ศาสตร์นั้น	 ได้ให้บริการเต็มศักยภาพแล้วและ 

ยังมคีวามจ�าเป็นในการขยายงานเพือ่ความเป็นเลศิ

ในอีกหลายๆ	ด้าน

	 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 จึงเป ็น 

โรงพยาบาลในก�ากับแห่งที่	4	ของมหาวิทยาลัย

มหิดล	 ซึ่งลักษณะเด ่นของมหาวิทยาลัยของ 

โรงพยาบาล	ได้แก่	การมีวิชาการและการวิจัย 

ที่โดดเด่น	ควบคู ่ไปกับการรักษา	 เพื่อเป็นการ 

ตอบสนองวิสัยทัศน์ของศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก	ที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับ 

ทุติยภูมิ	ที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมมุ่งเน้น 

การให้บริการผู้สูงอายุ	และทันตกรรมสู่ความเป็น

เลิศระดับอาเซียนในปี	2558

	 ปัญหาการลาออกเป็นปัญหาที่ส่วนราชการ

พบอยู ่เสมอในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	 

มีบุคลากรลาออก	 เนื่องมาจากดังนี้ 	 ประกอบ 

อาชีพอื่น	 เปลี่ยนที่ท�างาน	ปัญหาด้านสุขภาพ	 

ศึกษาต่อ	กลับภูมิล�าเนา	และดูแลครอบครัว	

บุคลากรมองเห็นถึงความไม่มั่นคงและยังพบว่า 

ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม	และสวสัดกิาร

ที่ได้รับเป็นส่วนส�าคัญ	ท�าให้พบว่า	ในงบประมาณ
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ปี	2555	มีผู ้ลาออกถึง	49	ราย	ในงบประมาณ

ปี	2556	มีผู้ลาออก	46	ราย	และในงบประมาณ

ปี	2557	มีผู้ลาออก	48	ราย	ประกอบกับผู้วิจัย

ปฏิบัติงานท่ีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ดังนั้น	 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าบุคลากรท่ียัง

คงปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

ในปัจจุบันมีความผูกพันต่อองค์การในระดับ

ใด	ตลอดจนบุคลากรเหล่านี้เกิดความผูกพันต่อ

องค์การแตกต่างกันหรือไม่	ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ที่จะน�าไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการบริหารบุคคล

และวางนโยบายการด�าเนินงานพัฒนาบุคลากร

ในหน่วยงาน	และจะสามารถทราบแนวทางใน

การป้องกันมีแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เพือ่ศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การ

ของบุคลากร

	 2)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพัน

ต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การ	แพทย์กาญจนา

ภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 3)	 เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่าง	

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ

ประสบการณ์ในการท�างานกับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	

มหาวิทยาลัยมหิดล

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 ระดับความผูกพันต ่อองค ์การของ 

บุคลากรศู นย ์ กา ร 	 แพทย ์ กาญจนาภิ เษก 

มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดอยู่ในระดับสูง

	 2.	 ป ั จ จั ย ส ่ ว นบุ ค คลขอ งบุ ค ล าก ร 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัมหดิล	

ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองค์การแตกต่างกนั	

	 3.	 ป ัจจัยที่ เ ก่ียวข ้องกับลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติและประสบการณ ์ ในการท�างานมี 

ความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การระดับ 

ปานกลาง
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล

2.	 ป ัจ จัยที่ เกี่ ยวข ้องกับลักษณะงานที่ป ฏิ บัติและ 
	 ประสบการณ์ในการท�างานความผูกพันต่อองค์การ

-	 เพศ
-	 อายุ
-	 สถานภาพสมรส
-	 การศึกษา
-	 รายได้
-	 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การ
-	 ประเภทการจ้างงานของบุคลากร

2.1	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-	 นโยบายการบริหาร
-	 ระเบียบกฎเกณฑ์ในองค์การ
-	 แรงจูงใจในการท�างาน
2.2	ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท�างาน
-	 ประสบการณ์และความต้องการการเปล่ียนแปลง 
	 หรือการโยกย้ายงาน
-	 ความรู้สึกที่มีต่อองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ
-	 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ 
	 องค์การ
-	 ความเชื่อถือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 
	 ขององค์การ
-	 ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิ จั ยนี้ เป ็ นการศึ กษา เชิ งพรรณา	

Descriptive	Research	โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ	

(Survey	Research)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีในการศึกษาครั้ ง น้ี 	 ได ้แก 	่

บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ในศู น ย ์ ก า ร แพทย  ์

กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัมหิดล	จ�านวน	598	คน	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	

มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�านวน	240	คน	ค�านวณ 

ตามสูตรของ	Taro	Yamane	 (1967)	 โดยแบ่ง 

กลุ ่มตัวอย ่างจ�าแนกตามหน ่วยงานจ�านวน	 

22	หน่วยงาน	จากจ�านวนบุคลากร	โดยวิธีการ 

ตามแบบอัตราส่วน	(Proportion)
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการศกึษาเป็น	แบบสอบถาม

ที่จัดท�าขึ้น	จากการทบทวนวรรณกรรมและปรับ 

มาจากแบบสอบถามในงานวิจัยของ	นางสาว 

อารีย์	 ใจหนักแน่น	 :	 2547	 เรื่อง	ความผูกพัน 

ต่อองค์การของโรงพยาบาลศรีธัญญา	ที่มีบริบท

คล้ายกัน	แบบสอบถาม	1	ชุด	มีค�าถามทั้งหมด	

จ�านวน	63	ข้อ	โดยแบ่งเป็น	4	ส่วน	คือ

 ส่วนที่ 1	 เป ็นค�าถามท่ี เ ก่ียวกับป ัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	7	ข้อ	 

ในเรื่อง	 อายุ 	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 รายได	้ 

ต�าแหน่งงาน	และประเภทบุคลากร

 ส่วนที่ 2	 เป ็นค�าถามท่ี เ ก่ียวกับป ัจจัย 

ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	ของบุคลากร

ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัมหดิล	

จ�านวน	27	ข้อ

 ส่วนที่ 3	 เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับประสบ-

การณ์ในการท�างาน	ของบุคลากรศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดลจ�านวน	15	ข้อ

 ส่วนที่ 4	 เป็นค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ 

ความผูกพันต ่อองค ์การของบุคลากรศูนย  ์

การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	 

ซ่ึงในส่วนท่ี	2-4	จะเป็นค�าถามแบบให้เลือกตอบ	

โดยข้อความแต่ละข้อมีค�าตอบให้เลือกแบบ

ประเมินค่า	5	ระดับ	ตามแบบของ	Likert’s	Scale	

(Likert,	Rensis,1967).	 เพื่อวัดประเด็นต่างๆ	 

โดยสร ้างแบบ	 สอบถามให้ผู ้ตอบเลือกตอบ	 

ซึ่งลักษณะค�าถามจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 

เกณฑ์ในการให้คะแนน	แบ่งเป็น	5	ระดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูล	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ขอพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 2.	 จัดท�าหนังสือขอความอนุ เคราะห ์

จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ถึงผู ้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	

มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อขอด�าเนินการวิจัยและ 

เก็บรวบรวมข้อมูล

	 3.	 น�าหนงัสอือนญุาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล

พร้อมแบบสอบถาม	ให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ ่ม

ตัวอย่าง	ตามหน่วยงานต่างๆ	

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ รวบรวมได ้มา

พิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ	เพื่อท�าการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร

	 ผลการวิจัย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้	กว่า	2	ใน	3	กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง	

ส่วนใหญ่มีอายุ	20-30	ปี	และ	31-40	ปี	ร้อยละ	 

46.3	สถานภาพโสด	 ร้อยละ	62.9	ส่วนใหญ่ 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	63.3	เรื่อง 

รายได ้ 	 พบว ่าส ่วนใหญ ่ มีรายได ้ 	 15,000- 

30,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.7	มีระยะเวลา 

การปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

เฉลี่ ย 	 3 .74 	 ป ี 	 โดยส ่ วนใหญ ่มี ระยะเวลา 

การปฏิบัติงานองค์กร	น้อยกว่า	4	ปี

	 ดั ง นั้ น 	 โ ดยภาพ ร วม เ กี่ ย ว กั บ ร ะ ดั บ 

ความผูกพันต ่อองค ์การของบุคลากรศูนย  ์

การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล	 

จัดอยู่ในระดับปานกลาง
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 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร

	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง

ป ัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต ่อ

องค์การของบุคลากรพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพ

สมรส	การศึกษา	และรายได้	แตกต่างกันมีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน	แต่เพศ	อายุ	

ประเภทการจ้างงานของบุคลากร	แตกต่างกันไม่มี

ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ

ประสบการณ์ในการท�างานกับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร

	 ผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติในด้านนโยบายการบริหาร	ระเบียบ

กฎเกณฑ์ในองค ์การ	 แรงจูงใจในงาน	 และ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 โดยภาพรวม 

อยู ่ ในระดับปานกลางในทุกด ้าน	 เมื่ อแยก 

พิจารณารายด้านพบว่าด้านแรงจูงใจในงาน 

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย=3.66)	 

รองลงมา	คือ	ด้านระเบียบกฎเกณฑ์ในองค์การ	

(ค ่า เฉลี่ ย=3.47) 	 ด ้านนโยบายการบริหาร	 

(ค ่าเฉลี่ย=3.44)	และด้านความ	 สัมพันธ์กับ 

เพื่อนร่วมงาน	(ค่าเฉลี่ย=3.42)

	 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีความสัมพันธ ์กับความผูกพันในองค ์การ 

ในระดับปานกลาง	(r=.479)	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับประสบการณ์ในการท�างานมีความสัมพันธ์ 

กับความผูกพันในองค์การในระดับปานกลาง	

(r=.463)	

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยจะเห็นว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล

ในด้านสถานภาพการสมรส	 การศึกษา	 และ 

รายได้	 เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับ 

ความผูกพันต่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	

อย ่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ 	 ซึ่ งสอดคล ้องกับ 

แนวคิดของ	Edward	L.Gubman	(1988:188)	 

ที่ ร ะ บุ ว ่ า ผ ล ร ว ม ค ่ า 	 ต อ บ แ ท น 	 ( T o t a l	 

Compensat ion) 	 เป ็นป ัจจัยที่สร ้างให ้ เกิด 

ความ ผูกพั นต ่ อองค ์ ก รด ้ วย เ ช ่ นกั น 	 ทั้ ง น้ี	 

ค ่ าตอบแทนและส วัสดิ กา รต ่ า งๆ 	 ที่ ศู นย ์ 

การแพทย์กาญจนาภิเษกจัดให้มีความเหมาะสม 

กับต�าแหน ่งตามคุณวุฒิและประสบการณ	์ 

รวมท้ังมีการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

ให้กบับคุลากรด้วย	จงึท�าให้บคุลากรมคีวามผกูพนั

กับองค์การ	นอกจากนี้	เมวดี	เลิศศิริวรกุล	(2553)	 

ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ:	ศึกษาระดับ 

ความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพัน

ต่อองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวิจัย 

แห่งชาติ	 พบว ่าระดับความพึงพอใจในงาน 

และความผูกพันต่อองค ์การของบุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทุกกลุ่มต�าแหน่งงาน 

อยู่ในระดับสูง	บุคลากรท่ีมีเงินเดือนกลุ่มต�าแหน่ง

งาน	และลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างกันม ี

ความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกัน

	 ส� าหรับป ัจจัยส ่ วนบุคคลในด ้านเพศ	 

อายุ	 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 และประเภท 

การจ้างของบุคลากร	 เป็นตัวแปรที่ไม่มีความ

สมัพนัธ์กับความผกูพนัต่อองค์การอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	บุคลากรทั้งชาย

และหญิง	ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด	หรือมีระยะเวลา

การปฏิบัติงานต่างกันเพียงใด	ต่างมีความผูกพัน 
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ต่อองค์การไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของอารีย์	 ใจหนักแน่น	 (2547)	ได้ศึกษา

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาล

ศรีธัญญา:	 ศึกษาบุคลากรของโรงพยาบาล

ศรีธัญญา	ซึ่งพบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 

เพศ	อายุ	สถานภาพการสมรส	ระดับการศึกษา	 

อายุราชการ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร	

ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 ผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ได้แก่	นโยบายการบริหาร	

ระเบียบกฎเกณฑ์ในองค์กร	แรงจูงใจในงาน	

และความสัมพันธ ์กับเพื่อนร ่วมงาน	 พบว ่า	 

ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับปานกลางทุกด้าน	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Hewitt	Associates	

(Hewit t 	 Associates,	 2003.	 อ ้างในสกาว	 

ส�าราญคง,	2547:16)	 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความผูกพันของบุคลากร	 ได้แก่	ภาวะผู้น�า	

(Leadership), 	 วัฒนธรรมหรือจุดมุ ่ งหมาย

ขององค์กร	 (Culture	Purpose),	ลักษณะงาน	

(Work	Activity),	ค่าตอบแทนโดยรวม	 (Total	

Compensation),	 คุณภาพชีวิต	 (Quality	 of	

Life),	 โอกาสท่ีได้รับ	(Opportunity)	และความ

สมัพนัธ์	(Relationship)	แต่เมือ่พจิารณาแต่ละด้าน	 

พบว่า	มีความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในงานมาก 

ที่ สุ ด 	 ซึ่ ง อ าจพิ จ า รณาได ้ จ าก 	 กา ร ได ้ รั บ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้ปฏิบัติงาน 

ที่ตรงกับความรู ้ความสามารถ	 การมีรายได ้ 

ที่ เหมาะสม	 และสวัส ดิการด ้ านการรักษา	 

พยาบาล	รวมถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

ของบคุลากร	โดยการสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบั

การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	ในแต่ละปี	 

แม้ว่าด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะมี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	แต่ก็มีความส�าคัญท่ีจะท�าให้

บุคลากรต้องการมาปฏิบัติงานหรือไม่	การมีความ

สมัพนัธ์ทีด่จีะท�าให้การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจ	ส่งผลให้บรรลุผลส�าเร็จได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ส�าหรับผลการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ 

ในการท�างาน	 มีป ัจจัย	 2	 ด ้าน	 ได ้แก ่ 	 ด ้าน

ประสบการณ์และความต้องการการเปลี่ยนแปลง

หรือการโยกย ้ ายงาน	 และด ้ านความรู ้ สึ ก 

ที่มีต่อองค์การส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ

ปานกลางทั้งสองด้าน	แต่เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นพบว่า	ด้านประสบการณ์และความต้องการ

การเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายงาน	มีความ

เห็นด้วยมากที่สุด	ในเร่ืองการโยกย้ายสับเปลี่ยน

หน้าที่การท�างานภายในองค์การที่ผ่านมามีความ

เหมาะสม	รองลงมาเห็นว่าการโยกย้ายสับเปลี่ยน

งานจะได้รับความส�าเร็จมากกว่า	สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	The	Gallup	Organization	ได้

ท�าการค้น	คว้าข้อมูลและค้นพบว่ามนุษย์เป็น

ตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ	โดย

เป็นที่รู้จักในรูป	The	Gallup	Organization	สรุป

เป็นปัจจัยล�าดับขั้นความผูกพัน	โดยเกี่ยวข้อง

ในประเด็นด้านความก้าวหน้าในงาน	 (Growth)	

ประกอบด ้วยความก ้าวหน ้าและการเรียนรู  ้

และพฒันาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืโยกย้ายงาน	 

จะท�าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้งาน

ใหม่ๆ	และท�าให้บุคลากร	ไม่เกิดความจ�าเจ	จะ

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	ส่งผลให ้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อไป	ส�าหรับด้าน

ความรู ้สึกที่มีต่อองค์การ	มีความเห็นด้วยมาก 

ที่สุดในประเด็นการได้รับความร่วมมือจากเพื่อน
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ร่วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการความช่วยเหลือ	

	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ

โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย	ด้านความ

ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ	

ด้านความเชื่อถือและการยอมรับเป้าหมาย	และ

ด้านค่านิยมขององค์การและความเต็มใจใน

การปฏิบัติงาน	โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับสูง	แต่

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า	 ด้านค่านิยม

ขององค์การและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

มีความเห็นด้วย	มากที่สุด	คือ	การทุ ่มเทให้กับ

งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 	 สอดคล้อง

กับ	Allen	และ	Meyer	(1990	อ้างถึงใน	Susan	

Curtis,	2001:60-62)	ได้แบ่งความผูกพันต่อองค์กร 

เป็นสามด้าน	ได้แก่	ความผูกพันด้านความรู้สึก	

ความผูกพันต่อเน่ืองและความผูกพันท่ีเกิดจาก

บรรทัดฐานของสังคม	 โดยปัจจัยที่ก ่อให้เกิด 

ความผูกพันด้านความรู้สึก	คือ	การรับรู้ลักษณะ

ของงาน	ได้แก่	อิสระในงาน	ลักษณะเฉพาะของ

งาน	ความส�าคัญของงานทักษะที่หลากหลายและ

ปฏิกิริยาของหัวหน้างาน	เช่น	การรู้สึกว่าองค์การ

สามารถไว้วางใจได้การรบัรูถ้งึการมส่ีวนร่วมในการ

บริหาร	เป็นต้น

	 การท่ีบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	ส่วนใหญ่มีความผูกพัน

ต่อองค์การ	ซึ่งอาจจะมีปัจจัยจากการได้ท�างาน

ตามคุณวุฒิ	ท�าให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเอง 

และครอบครัว	การได้รับโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพด้านต่างๆ	รวมทั้งการได้รับสวัสดิการ 

ที่บุคลากรมีความพึงพอใจ	ทั้งนี้	หากไม่มีโครงการ

จัดต้ังศูนย์การแพทย์ฯ	เพื่อให้เป็นสถานพยาบาล

ส�าหรับการรักษาผู้ป่วย	อันเป็นการกระจายบริการ

ทางการแพทย์ให้สามารถข้าถึงประชาชนมากขึ้น	

เมื่อมีการจัดต้ังหน่วยงาน	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมี 

การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ	 

จึงอาจพูดได้ว่า	 “เพราะมีหน่วยงานนี้	หลายคน 

จึงมีงานท�า”	จึงท�าให้เกิดความผูกพันของบุคลากร

ที่มีต่อองค์การ	ท�าให้อัตราการลาออกลดน้อยลง	

และบุคลากรจะมีความสุขในการท�างานมากข้ึน

อนัส่งผลดต่ีอสขุภาพกายและใจ	เป็นปัจจยัผลกัดนั

ให้ปฏิบตังิานประสบความส�าเรจ็ตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

	 1.	 จากผลการวิจัย 	 พบว ่า 	 บุคลากร 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติในระดับ	ปานกลาง	โดยมีความคิดเห็น

มากที่สุดด้านแรงจูงใจในงาน	บุคลากรมีความ

รู ้สึกกระตือรือร้นต่องาน	อาจพิจารณาจากการ

ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม	การมีสวัสดิการที่ด	ี 

การสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง	 

รวมถึงการยกย่องชมเชยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติ

งานดี	 ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศูนย์การแพทย์ฯ	 ได้

ด�าเนินการอยู่แล้ว	และควรให้มีอยู่ต่อไป	แม้ว่า 

กฎระเบียบของหน่วยงานที่มักจะจ�ากัดความเป็น

อิสระในการท�างาน	ท�าให้รู ้สึกคล้ายการบังคับ	 

แต่เมื่อพิจารณาในเชิงบวก	ก่อให้เกิดการควบคุม

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สูงสุด	ส�าหรับประเด็นเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน

มีการแบ่งกลุ่มย่อยและประเด็นอุปสรรคในการ

ประสานงานกลุ ่มย่อย	 (อย่างไม่เป็นทางการ)	 

ดังนั้น	 ศูนย์การแพทย์ฯ	จึงควรมีการเปิดโอกาส 

ให ้บุคลากรได ้แสดงความคิดเห็นและแสดง 

ความรู ้ความสามารถตามศักยภาพที่มีโดยการ 
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มอบหมายงานเฉพาะบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร

เพ่ือให้เกิดความชดัเจน	และควรส่งเสรมิการท�างาน

เป็นทีมเพื่อลดช่องว่างปัญหาในการปฏิบัติงาน	

ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการก�าหนดความส�าเร็จของงาน	 โดยความ 

ร ่วมมือจะท�าให ้ เกิดความส�าเร็จในทุกเรื่อง	 

และเมื่ออยู่ในหน่วยงาน	หากได้รับมอบหมาย

ให ้ปฏิบัติงานเป ็นทีม	 เพื่อนร ่วมงานจะเป ็น 

ส่วนส�าคัญ	 ซ่ึงทุกคนในทีมต้องมีส ่วนร่วมขับ 

เคลื่อนงาน	 ร ่วมคิด	 ร ่วมท�า	 ร ่วมประเมินผล	 

อันจะส่งผลให้เกิดความผูกพันในองค์การและ 

ลดความขัดแย้ง	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา 

ต่อการปฏิบัติงานได้

	 2.	 จากผลการวิจัย 	 พบว ่า 	 บุคลากร 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ 

ในการท�างานอยู ่ ในระดับปานกลาง	 โดยม ี

ความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับการโยกย ้าย 

สับเปลี่ยนหน ้าที่การท�างานภายในองค ์การ	 

ซึ่งท่ีผ่านมามีความเหมาะสม	จะเห็นได้จากการ

โยกย้ายสับเปล่ียนในระดบัทีส่งูขึน้	เช่น	การแต่งตัง้ 

หัวหน ้าฝ ่าย	 หัวหน ้างาน	 ฯลฯ	 ซึ่ งแนวทาง 

ที่ศูนย์การแพทย์ฯ	ได้ด�าเนินการอยู่แล้วมีความ

เหมาะสม	แต่ควรให้มีการพิจารณาทั้งความรู  ้

ความสามารถ	และบุคลิกภาพ	ทัศนคติ	และควรมี 

การประกาศผลการพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ	์ 

เปิดเผย	 เพื่อการยอมรับ	โดยไม่มีข้อโต้แย้ง	ซึ่ง 

จะท�าให้ลดความคิดเห็นของบุคลากรส่วนหนึ่ง 

ที่เห็นว่า	การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน

ภายในองค์การยังมีการอาศัยพรรคพวก	มากกว่า

ความรู ้ความสามารถ	ทั้งนี้	มีประเด็นที่ส�าคัญ	

คือ	บุคลากรบางส่วนมีความคิดเห็นว่าถูกผู้อ่ืน 

ฉกฉวยความดีความชอบไปจากความส�าเร็จ	 

ในงานของตนเอง 	 ดั งนั้ น 	 จึ งควรให ้ทุกคน 

มีส่วนร่วมด�าเนินงาน	 เช่น	กรณีงานนั้นต้องม ี

ผู้รับผิดชอบมากกว่า	1	คน	เห็นควรให้ด�าเนินการ

ในรูปแบบคณะท�างาน	ส�าหรับงานที่รับผิดชอบ 

รายบุคคลควรมอบหมายหรือมีค�าสั่งเป็นรายกรณ	ี

โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อป้องกันการ

ฉกฉวยความดีความชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	

	 3.	 จากผลการวิจัย 	 พบว ่า 	 บุคลากร 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

อยู่ในระดับสูง	 โดยพิจารณาจากความต้องการ 

ที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ	 เมื่อมี

บุคคลกล่าวถึงศูนย์การแพทย์ฯ	อย่างเสียๆ	หายๆ	

จะรีบช้ีแจง	รวมทั้งบุคลากรมีความต้ังใจท�างาน

อย่างทุ่มเท	มาท�างานตรงเวลา	พร้อมเสียสละเวลา

ส่วนตัว	 เพื่อผลส�าเร็จของงาน	และพร้อมเสมอ 

ที่จะท�าทุกอย ่างให ้องค ์การมีความก้าวหน้า	 

จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าบุคลากรมีความรู้สึกภูมิใจ 

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ฯ	

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 เพื่อ

เป็นการเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นปัญหา

ที่ควรได้รับการแก้ไขและแนวทางการแก้ไขปัญหา	

เช่น	ปัญหาข้อขัดแย้งในองค์การ,	ปัญหาการใช้

อ�านาจ	เป็นต้น	

	 2.	 ควรมีการศึกษาเพื่อวัดระดับความ

ผูกพันต่อองค์การ

	 3.	 ควรมีการศึกษาป ัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมต่อไปหรือลาออก

ของบุคลากรในองค์การ

	 ผู้วิจัยหวังว่า	จะมีผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือ

องค์การอื่นสนใจที่จะศึกษาหาความ	สัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	ลักษณะงานที่ปฏิบัต	ิ
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ประสบการณ์ในการท�างาน	และความผูกพัน 

ต่อองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การ 

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	ซึ่งในปัจจุบัน 

มี ก า รปฏิ รู ป ร ะบบ ร า ชก า ร 	 ก า รป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพประสิทธิ	ผลแบบใหม่	อาจส่งผล 

ท�าให้ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีอยู่เดิมเปลี่ยนไป	

หากสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

จะท�าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ช้ากว่าหรือ 

ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	“ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี

ต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค”	มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นเขตบางแค	2)	เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ม ี

ผลต่อยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาล

ในพื้นเขตบางแค	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	(questionnaires)	ประชากรที่ใช  ้

ในการวิจัย	ได้แก่	ประชากรที่มีภูมิล�าเนาหรือถ่ินอาศัยในเขตบางแค	จ�านวน	192,300	คน	(ส�านักงานเขต

บางแค.	พฤศจิกายน,	2558)	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ประชากรทีม่ภีมูลิ�าเนาหรอืถิน่อาศยัในเขต

บางแค	ได้มาโดยใช้จ�านวนตามตารางสุ่มตัวอย่างของเครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970)	 

จ�านวน	400	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละ,	ค่าเฉลี่ย	(Mean),	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation),	ค่า	T-test,	ค่า	F-test

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 ยุทธศาสตร์แบบมส่ีวนร่วมต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาล

ในพื้นท่ีเขตบางแคด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก	 

มค่ีาเฉล่ียเท่ากับ	4.25	(S.D.=.637)	*คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุด้ีานความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.25	(S.D.=.637)	ด้านความรู้

ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.17	(S.D.=.626)	

	 2.	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นท่ีเขตบางแค	พบว่า	ปัจจัยด้าน	 เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับ 

การศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	และระยะเวลาการพักอาศัย	ที่แตกต่างมีผลต่อความแตกต่างกัน	ที่ระดับ

นัยส�าคัญ	.05

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค
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ABSTRACT

	 The	objectives	of	the	study	were	twofold	:	1)	to	 investigate	the	participatory	strategy	 

for	the	prevention	and	suppression	of	crime	in	the	area	under	the	jurisdiction	of	Metropolitan	 

Police	Stations	 in	Bangkae	district	area	;	and	2)	 to	examine	the	factors	conducive	to	 the	 

participatory	strategy	for	the	prevention	and	suppression	of	crime.	The	study	instrument	was	 

a	set	of	self-administered	questionnaires.	The	population	for	the	study	was	composed	of	all	 

the	residents	living	the	Bangkae	District	area,	totaling	192,300	people.	With	the	help	of	Krejcie	 

and	Morgan’s	table,	the	researcher	obtained	400	residents	as	the	sample	for	the	study.	The	

collected	data	were	analyzed	by	dint	of	descriptive	statistics	(frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation),	a	t-test	and	an	F-test.

	 The	research	findings	were	as	follows:

	 1.	 The	data	analysis	has	brought	to	light	the	facts	specified	below.	With	regard	to	the	 

peoples’	opinions	toward	the	participatory	strategy	for	the	prevention	and	suppression	of	crime	 

in	the	area	under	the	jurisdiction	of	Metropolitan	Police	Station	in	Bangkae	district	area,	it	was	

found	that,	holistically,	the	peoples’	knowledge	as	well	as	understanding	of	the	participatory	

strategy	was	found	to	be	at	a	high	level	(x=4.17).	Holistically,	the	people’s	participation	level	in	

the	maintenance	of	life	and	property	safety	was	found	to	be	at	a	high	level	(x=4.25%).

	 	2.	 The	participation	in	the	prevention	and	suppression	of	crime	of	the	people	with	different	

backgrounds	(sex,	age,	marital	status,	education,	occupation,	monthly	income,	and	duration	of	

living	in	the	locality)	differed	in	their	levels	of	participation	in	the	prevention	and	suppression	of	

crime;	the	difference	was	statistically	significant	at	the	.05	level.

Keywords	:	Strategy,	Crime	Prevention

บทน�า

		 	ปัญหาอาชญากรรมได้กลายเป็นปัญหา

ที่ส� า คัญอีกประการหนึ่ งของสังคมไทยและ 

มีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 โดย

ตลอดจนระยะเวลาที่ผ ่านมานับแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยตรงในการปฏบิตัิ

หน้าทีป้่องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในสงัคม	 

คือ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจท่ีได้ใช้ความพยายามกัน 

อย่างเต็มที่	 ในอันที่จะลดปริมาณความรุนแรง 

ของป ัญหาอาชญากรรม	 แต ่ผลท่ีได ้รับกลับ 

ไม่เป็นอย่างท่ีต้องการ	เนือ่งจากปัญหาอาชญากรรม 

กลับทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะมีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ป ัญหาอาชญากรรมเป ็น

ปรากฏการณ์หนึ่งทางสังคมที่เกิดขึ้น	 โดยการ 

กระท�าของบุคคลและในการกระท�าผิดของบุคคล

นั้น	ก็จะต้องได้รับการลงโทษ	ปัญหาอาชญากรรม
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ได้ก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

ความปลอดภัยในชีวิต	 ร่างกาย	และทรัพย์สิน

ของประชาชน	ตลอดความมั่นคงของชาติ	และ

ปัจจุบันน้ีอาชญากรรมได้เพิ่มสถิติสูงขึ้นตามการ

ขยายตัวของประชากรและการขยายตัวของเมือง	

ท�าให้ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสภาพสังคมที่มี 

สถิติอาชญากรรมสูงประเทศหนึ่งในโลก	จนม ี

ผู้กล่าวว่าอาชญากรรมเป็นโรคร้ายของสังคมไทย	

ปัญหาอาชญากรรมที่ส�าคัญและมีผลกระทบ 

ต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

ในปัจจุบัน	 ได้แก่	อาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต	

ร่างกาย	เพศ	และเสรภีาพ	การประทษุร้ายต่อทรพัย์	 

ยาเสพติดให้โทษและการใช้อิทธิพล	 (ปุระชัย	 

เป ี ่ยมสมบูรณ ์ , 	 2526	 : 	 9) 	 โดยทั่ วไปแล ้ว	 

การกระท�าอาชญากรรมเกือบทุกประเทศ	 จะ

มีอัตราสูงในเมืองใหญ่	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ 

ความเจริญและเป็นศูนย์รวมของสถาบันรวมทั้ง

กิจกรรมต่างๆ	จึงเป็นแรงดึงดูดท้ังด้านเศรษฐกิจ

และสังคม	 เป็นสาเหตุให้ประชาชนได้หลั่งไหล 

เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพอย่างหนาแน่น	 

ซึ่งความแออัดของเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	 

ตามมามากมาย	 รวมทั้งป ัญหาอาชญากรรม 

ที่ เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาประเทศ	 ยิ่ ง พัฒนา

เศรษฐกิจไปเพียงใดอาชญากรรมก็ยิ่งเพิ่มขึ้น 

เพียงนั้น	

	 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

จึงเป็นภารกิจหลักของต�ารวจ	เนื่องจากปัญหา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป ็นป ัญหาส�าคัญปัญหาหนึ่งของสังคม	 ที่ม ี

ผลกระทบต่อการด�าเนินชี วิตประจ�าวัน	 และ

ประกอบธุรกิจของประชาชนเป็นอย่างมาก	ใน

ปัจจุบัน	การก่ออาชญากรรมหรือการกระท�าผิด 

ของคนร้ายจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	โดยขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส�าคัญ	คือ	ช่วงเวลาและโอกาส	ถึงแม้ว่า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกคน	จะพยายามทุกวิถีทางที่จะ

ควบคุมปัจจัยดังกล่าวหรือก�าหนดแนวทางแก้ไข 

ให้ได้ผล	แต่เป็นการแก้ไขในระดับหนึ่งเท่านั้น	

และไม่ได้หายไปจากสังคมไทย	เรื่องจากภาวะ

แทรกซ้อนต่างๆ	เช่น	ความร่วมมือจากประชาชน	

เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีตลอดจน

ข้อมูลต่างๆ	ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานต�ารวจ	

(กรมต�ารวจ,	2541)	

	 สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	 

มอียู	่3	แห่ง	ได้แก่	สถานีต�ารวจนครบาลเพชรเกษม	

สถานีต� ารวจนครบาลหลักสอง 	 และสถานี

ต�ารวจนครบาลศาลาแดง	เป็นหน่วยงานในพื้นที่

ที่ส�าคัญของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการ 

ท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

ของประชาชนในพื้นที่เขตบางแคซึ่งเป็นเขตหนึ่ง 

ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น	จึงมีปัญหาอาชญากรรม

เพิ่มข้ึนตามอัตราส่วนของประชากร	และท�าให้

สถานีตรวจในพื้นท่ี	 จ�านวน	3	แห่ง	 คือ	สถานี

ต�ารวจนครบาลเพชรเกษม	สถานีต�ารวจนครบาล

หลักสอง	และสถานีต�ารวจนครบาลศาลาแดง	 

ต้องท�าหน้าทีห่นกัขึน้ต่อการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ ่นใจ 

ต ่ อ ค ว ามปลอดภั ย ใ น ชี วิ ต และท รั พ ย ์ สิ น	 

ซึง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้ส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	 โดยมุ ่งหวังให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	(กรมต�ารวจ,	

2541)	
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	 ผู ้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง	

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและ 

ปราบปรามอาญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาล

ในพื้นท่ีเขตบางแค	เพื่อน�าผลการวิจัยเสนอเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์แบบ 

มีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามการเกิด

อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่ 

เขตบางแคให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที ่

เขตบางแค	

	 2.	 เ พ่ือ เปรียบเทียบป ัจจัยที่มีผลต ่อ

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี

ต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

1.	 เพศ

2.	 อายุ

3.	 ระดับการศึกษา

4.	 สถานภาพสมรส

5.	 อาชีพ

6.	 รายได้

7.	 ระยะเวลาการพักอาศัย

ความรู้ความเข้าใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขต

 บางแค

	 -	 ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

	 -	 ด้านยาเสพติด

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมุติฐานการวิจัย

	 ประชาชนซึ่งมีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

สถานภาพสมรส	อาชีพ	รายได้	 ระยะเวลาการ 

พักอาศัย	 ที่ต ่างกันมีผลต ่อยุทธศาสตร ์การ 

มีส ่ วนร ่ วมต ่อการป ้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่

เขตบางแคแตกต่างกัน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 ทราบยุทธศาสตร ์แบบมีส ่วนร ่วม 

ต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	

	 2.	 เ พ่ือ เปรียบเทียบป ัจจัยที่มีผลต ่อ

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรมของสถานตี�ารวจนครบาล

ในพื้นเขตบางแค	

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

	 ค�าว่า	“ยทุธศาสตร์”	หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	

“กลยุทธ์”	ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษ	คือ	Strategy	

มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก	2	ค�า	คือ	“Stratos”	

แปลว่า	กองทัพ	และค�า	“legei”	แปลว่า	การน�า 

หรือผู ้น�า	 ทั้ งสองค�า	 ให ้ความหมายของการ 

น�ากองทัพ	ซ่ึงหมายถงึ	ศลิปะในการวางยทุธศาสตร์	

และการบญัชาการรบเพือ่เอาชนะศตัร	ู(เกรยีงศกัดิ์	

เจริญวงศ์ศักดิ์,	2546)	และธงชัย	สันติวงษ์	(2545)	

ให้ความหมายว่า	ยุทธศาสตร์	คือ	แผนงานที่ซึ่ง 

มีความพร ้อมสมบูรณ ์ครอบคลุม	 ครบถ ้วน 

ทุกด้านและประสานสอดคล้องเข้ากัน	 ได้ที่จะ

ช่วยให้องค์กรมีข้อได้เปรียบที่จะเผชิญกับสภาพ

แวดล้อมต่างๆ	ซึ่งยุทธศาสตร์จะถูกก�าหนดข้ึน 

เพื่อประกันว่า	วัตถุประสงค์ของกิจการจะบรรลุ

ส�าเร็จได้แน่

	 สรุปได้ว่า	ยุทธศาสตร์	คือ	วิธีการที่องค์การ

เลือกเพื่อจะด�าเนินการจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ไปยังจุดหมายปลายทางในอนาคตที่ก�าหนดไว	้ 

ดังน้ัน	 ยุทธศาสตร์จึงเป ็นกรอบและแนวทาง 

กว้างๆ	ทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถก�าหนดแผนงาน

และ	โครงการในรายละเอียดได้ว่า	จะท�าอะไรบ้าง	 

ท�าอย่างไร	 เพื่อน�าไปสู ่ผลผลิตที่สอดคล้องกับ

ภารกิจ	และเป้าหมายขององค์การ

 แนวความคิดการมี ส ่ วนร ่ วมของ

ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

	 ในปัจจุบันนี้	ประชาชนสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมได้หลายวิธ	ี

แต่คนไทยยังไม่ต่ืนตัวในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการป้องกันอาชญากรรม	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

จึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิด 

ความตื่นตัวและพร้อมใจกันเข้ามามีส่วนร่วม 

มากขึ้น	รูปแบบและวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การป้องกันอาชญากรรมน้ันมีอยู่ด้วยกันหลาย 

วิธีการ	ดังนี้	

	 1.	 โครงการจัดตั้งกลุ ่มสมาชิกเตือนภัย 

และแจ้งข่าวอาชญากรรม	(Watch	programs)	

การจัดต้ังกลุ ่มสมาชิกเตือนภัยและแจ้งข ่าว

อาชญากรรม	 เป ็นการเข ้ามามีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมรูปแบบหนึ่ง

ทีไ่ด้รบัความนิยมโดยทัว่ไป	เช่น	โครงการเพือ่นบ้าน

เตอืนภยั	ซึง่ในต่างประเทศนยิมเรยีกชือ่แตกต่างกนั

ไปตามลักษณะพื้นที่	 เช่น	Neighborhood	Watch	

หรอื	Block	Watch	(เพือ่นบ้านเตือนภยั)	Apartment	

Watch	(อาคารห้องเช่าเตอืนภยั)	Business	Watch	
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(กลุ่มธุรกิจเตือนภัย)	และ	Employees	Watch	

(ลูกจ้างเตือนภัย)	เป็นต้น	โดยสมาชิกกลุ่มช่วยกัน 

สอดส ่องดูแลพฤติการณ ์ความเคลื่ อนไหว 

ต ่างๆ	 ท่ี เ กิดข้ึนในเขตพื้นที่ของสมาชิกกลุ ่ม	 

คอยเป็นหูเป ็นตาและแจ้งข ่าวเบาะแสต่างๆ	 

ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในท้องได้รับที่ทราบและ

ด�าเนินการตรวจสอบ

	 2.	 โครงการสายตรวจประชาชน	(Citizen	

patrols)	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

อาชญากรรมอีกรูปแบบหนึ่ง	คือ	การจัดสมาชิก

หรอือาสาสมคัรผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกันออกตรวจ 

ท้องท่ี	คอยระวังป้องกันรักษาความปลอดภัย 

ตามบริเวณต่างๆ	ที่มีปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	

โดยการออกตรวจด้วยการเดินเท้า	จักรยานหรือ

พาหนะอื่นๆ	พร้อมวิทยุสื่อสาร	โครงการสายตรวจ

ประชาชนน้ีได้มีการน�ามาใช้ในย่านที่อยู่อาศัยของ

ชนชั้นกลางตามชานเมือง

	 3.	 การเสริมสร ้าง 	 “ พันธมิตรเ ชิงหุ ้น

ส ่วน”	 กับองค์กรชุมชน	 (Partnerships	with	

neighborhood	or	Organizations)	การเข้ามา 

มีส่วนร่วมและการเพ่ิมบทบาทของประชาชน 

ในการป้องกันอาชญากรรมในระดับท้องถ่ินนั้น	

องค์กรชุมชนระดับท้องถิ่นท่ีมีบทบาทค่อนข้าง

มาก	ได้แก่	 โรงเรียน	องค์กรทางศาสนา	ธุรกิจ

เอกชน	สถาบันครอบครัว	ชุมชน	องค์กรเอกชน

สาธารณประโยชน์ต่างๆ	และหน่วยงานระดับ 

ท้องถิ่น

	 4.	 คณะกรรมการประชาชน	 (Boards,	

councils,	 and	 commissions)	 การตั้งคณะ

กรรมการประชาชนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ประชาชน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้

กับภัยอาชญากรรมได้	โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนหรือสมาชิกในคณะกรรมการ	

เพื่อด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่มและดูแลพิทักษ์ 

ผลประโยชน์ของกลุ่ม

	 5.	 การประชาสัมพันธ ์และให ้ความรู  ้

แก ่ป ระชาชน 	 ป ัญหาหลั ก ในการป ้ อ งกั น

อาชญากรรม	 ก็คือ	 ท�าอย่างไรจึงจะส่งเสริม 

ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านภัย

อาชญากรรมมากขึ้น	การประชาสัมพันธ์ระดับ

ชมุชนน้ัน	เจ้าหน้าทีต่�ารวจอาจใช้วธิกีารส่งจดหมาย

เวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้า 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมและ 

การติดต่อสื่อสารท�าความเข้าใจกับชุมชนในเขต

ท้องที่

	 6.	 การป ้องกันอาชญากรรมภายใน

สถานศึกษา	ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้ 

แทรกซึมเข ้าไปถึงภายในโรงเรียนและสถาน

ศึกษาระดับต่างๆ	โดยเด็กและเยาวชนได้ตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ 

ก่ออาชญากรรมรนุแรงจนปรากฏเป็นข่าวครกึโครม

ไปทัว่โลกจงึต้องให้ความส�าคัญต่อการวางนโยบาย

ป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา	

	 7.	 การป ้องกันอาชญากรรมในชุมชน

ธุรกิจ	อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

ธุรกิจมีปลายประเภท	 เช่น	การหยิบฉวยสินค้า 

ในห้างสรรพสินค้าโดยไม่จ่ายเงินซึ่งถือเป็นความ

ผิดฐานลักทรัพย์	(shoplifting)	การโจรกรรมสินค้า

ในคลังสินค้า	การก่อกวนของแก๊งเด็กและวัยรุ่น 

ในศูนย์การค้า	การประทุษร้ายต่อทรัพย์ของลูกค้า

และของพนักงาน	ตลอดจนอาชญากรรมทาง 

เศรษฐกิจอื่นๆ	เป็นต้น	ธุรกิจเอกชนจึงได้รวมตัว
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กันเพ่ือสร้างพันธมิตรในเชิงหุ ้นส่วน	กับต�ารวจ 

ท้องท่ีในการป้องกันอาชญากรรม	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ

ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าธุรกิจของกลุ ่ม 

มิให ้ เ กิดความเ สียหายสืบเนื่ องจากป ัญหา

อาชญากรรม	

	 8.	 การมีส ่วนร ่วมของประชาชนและ

ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในประเทศญี่ปุ่น	ในการป้องกัน

อาชญากรรมน้ันเพียงแต ่การช ่วยเหลือดูแล 

ผู้กระท�าผิดไม่ให้กระท�าผิดซ�้าอีก	ย่อมไม่เพียงพอ

ต่อการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	

ประชาชนในประเทศญ่ีปุ ่นจึงมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมด้วย	การด�าเนินการมีทั้งการ

เป็นอาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ	มีอ�านาจหน้าที่

ตามกฎหมายและไม่ได้เป็นอาสาสมัครแต่เข้ามา

ช่วยงานสังคมเป็นครั้งคราว	การด�าเนินกิจกรรม 

มีท้ังท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนเองและ

เกิดจากค�าแนะน�าของรัฐ	

	 9.	 ต�ารวจชุมชน	(Community	policing)	

เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์	เพื่อป้องกันและ

ควบคุมอาชญากรรมและลดความหวาดกลัวภัย

อาชญากรรม	ซ่ึงมีสาระส�าคัญอยู่	4	ประการ	คือ	

การขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

ต�ารวจให้กว้างขวางขึ้น	การให้ความส�าคัญและ

เน้นหลักท่ีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่

ต�ารวจกับประชาชนอย่างใกล้ชิดลึกซึ้ง	สม�่าเสมอ

และต่อเนื่องตลอดไป	การให้ความสนใจเพ่ิม 

มากขึ้นเก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

และการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้น	และความ

พยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 

ของต�ารวจ	 เพื่อที่กระจายการให้บริการและ 

การวางแผนระดับชุมชนมากขึ้น

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	

	 ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 	 คือ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางแค	จ�านวน	

192,300	คน	(ข้อมูลทะเบียนราษฎร	ส�านักงานเขต

บางแค.	2558)	

	 	2.	 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่	 18	ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู ่

ในเขตบางแค	จ�านวน	400	คน	ตามสูตร	Taro	

Yamane	และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา	

คือก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามความหนาแน่นของ

ชุมชน	คือ	พื้นที่สถานีต�ารวจนครบาลเพชรเกษม	

จ�านวน	150	ตัวอย่าง	พื้นที่สถานีต�ารวจนครบาล

หลักสอง	จ�านวน	150	ตัวอย่าง	และพื้นที่สถานี

ต�ารวจนครบาลศาลาแดง	จ�านวน	100	คน	โดย

ใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	

Sampling)	ให้ได้ครบจ�านวนตามที่ก�าหนดไว้	

		 	3.	 ตัวแปรที่ศึกษา	ประกอบด้วย	

	 	3.1	ตัวแปรต้น	คือปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรสอาชีพ	

รายได้	ระยะเวลาการพักอาศัยความรู้ความเข้าใจ

ของประชาชน

	 	3.2	ตัวแปรตาม	คือ	ยุทธศาสตร์แบบมีส่วน

ร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เป ็นแบบสอบถาม	 (Quest ionnaire)	 

ที่ผู ้ ศึกษาสร ้าง ข้ึนเป ็นเครื่ องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนที่	2	เป็น



37
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

ต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	

 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	ประกอบด้วย	 

ค่าร ้อยละ	 (Percentage)	 ค ่าเฉล่ีย	 (Mean	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

ค่าที	(t-test)	ค่าเอฟ	(F-test)	

ผลการวิจัย

	 1.	 ข ้ อ มูลส ่ วนบุคคล	 กลุ ่ มตั วอย ่ าง 

ส่วนใหญ่เป ็นชาย	 จ�านวน	 292	 คน	 คิดเป ็น 

ร้อยละ	73.0	รองลงมาเพศหญิง	จ�านวน	108	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	27.0	มีอายุ	 46-50	ปี	 จ�านวน	 

213	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.25	สถานภาพสมรส	

จ�านวน	302	คน	 คิดเป็นร้อยละ	75.5	มีระดับ 

การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	128	คน	 

คิดเป ็นร ้อยละ	 32.0	 ประกอบอาชีพรับจ ้าง	 

จ�านวน	221	คน	คิดเป็นร้อยละ	55.25	มีรายได้	

10,001-15,000	บาท	จ�านวน	131	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	32.75	พกัอาศัย	10	ปีข้ึนไป	จ�านวน	289	คน	

คิดเป็นร้อยละ	72.75	

	 2.	 ยุทธศาสตร์แบบมีส ่วนร ่วมต่อการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี

ต�ารวจนครบาลในพืน้ทีเ่ขตบางแค	สรปุผลการวจิยั

ได้ตามตารางดังต่อไปนี้

	 จากตารางที่	 1	พบว่า	ยุทธศาสตร์แบบ 

มีส ่ วนร ่ วมต ่อการป ้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่ 

เขตบางแค	 ด ้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม

มาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.25	 (S.D.=.637)	 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่าข้อทีอ่ยูใ่นระดบัเหน็ด้วย

มาก	โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	4.39	(S.D=.602)	

คือ	การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ ่ม

อาสาสมัครเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม	และ

ข้อทีอ่ยู่ในระดับเหน็ด้วยโดยมีค่าเฉลีย่ต�า่สดุ	เท่ากบั	

4.04	(S.D.=.723	คือ	การมีส่วนร่วมเป็นพยาน

พิจารณาคดีในชั้นศาล	

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อป้องกัน 

การเกิดอาชญากรรม

การมีส่วนร่วมเป็นพยานพิจารณาคดีในชั้นศาล

	 4.39

	 4.04

S.D

	 .602

	 .723

ระดับ

มาก

มาก

ตาราง 1	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(n=384)
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	 จากตารางที่	2	พบว่า	 ยุทธศาสตร์แบบมี 

ส ่ วน ร ่ วมต ่ อกา รป ้ อ งกั นและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่ 

เขตบางแค	ด้านยาเสพติด	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับการมีส่วนร่วมมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.24	

(S.D.=.664)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า 

ข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

เท่ากับ	4.31	(S.D=.671)	คือ	การยอมให้มีการ 

จัดต้ังจุดตรวจ	จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และ

ข้อท่ีอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยโดยมีค่าเฉลีย่ต�า่สดุเท่ากับ	

4.12	(S.D=.719)	คือ	การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบถึงพิษภัยของ

ยาเสพติดให้โทษ

ด้านยาเสพติด

การยอมให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ	จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบถึง 

พิษภัยของยาเสพติดให้โทษ

	 4.31

	 4.12

S.D

	 .671

	 .719

ระดับ

มาก

มาก

ตาราง 2	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ด้านยาเสพติด	

(n=384)

ความรู้ความเข้าใจ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการตรวจค้นบุคคล	ยาน

พาหนะ	และสถานที่	ของสายตรวจชุมชน

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสายตรวจชุมชน

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ	ในการใช้ยุทธวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเข้า

ระงับเหตุ	หรือเมื่อเหตุเกิดกับตนเอง

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ	ในหลกัการสงัเกต	การจดจ�า	ต�าหนริปูพรรณ	

ของคนร้ายและยานพาหนะ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ	เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปควรรู้

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ	ในการสืบสวนหาข่าวคนร้าย	หรือพื้นที่ที่มี

การกระท�าผิดกฎหมาย

ภาพรวม

	 4.24

	 4.13

	 4.26

	 4.17

	 4.13

	 4.14

 4.17

S.D

	 .629

	 .630

	 .648

	 .669

	 .667

	 .644

 .626

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ตาราง 3	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความรู้ความเข้าใจ

(n=384)
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	 จากตารางท่ี	3	พบว่ายุทธศาสตร์แบบมี 
ส ่วนร ่วมของประชาชนต ่อการป ้องกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตบางแคด้านความรู้
ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.17	(S.D.=.626)	เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ	พบว่าข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	4.26	 (S.D.=.648)	
คือ	ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยุทธวิธีการ
ป้องกนัตนเองเม่ือเข้าระงับเหต	ุหรอืเมือ่เหตเุกดิกบั
ตนเอง	และข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย
ต�่าสุดเท่ากับ	4.13	(S.D.=.630)	คือ	ท่านมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการตรวจค้นบุคคล	 
ยานพาหนะ	และสถานที่ของสายตรวจชุมชน
	 3.	 การ เปรียบเทียบป ัจจัยที่มีผลต ่อ
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมของสถานตี�ารวจนครบาล
ในพื้นที่เขตบางแค
	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต ่อการม ี
ส ่ วน ร ่ วมต ่ อกา รป ้ อ งกั นและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่
เขตบางแค	พบว่า	ปัจจัยด้าน	เพศ	อายุ	สถานภาพ
สมรส	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	และ
ระยะเวลาการพักอาศัย	ที่แตกต่างมีผลต่อความ
แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05

อภิปรายผล 
	 ยุ ท ธศาสตร ์ แบบ มีส ่ วน ร ่ วมต ่ อกา ร
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต�ารวจนครบาลในพื้นที่ เขตบางแคด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับการมีส่วนร่วมมาก	สอดคล้องกับการศึกษา
ของเทอดเกียรติ	วงศาโรจน์	 (2546,	บทคัดย่อ)	
ท�าการวิจัยเรื่องการมีส ่วนร ่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาล 
เมืองราชบุรี	พบว่า	แนวทางการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชน
เทศบาลเมอืงราชบรุใีนภาพรวม	พบว่า	อยูใ่นระดบั	
มาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง	3	ด้าน	 
คือ	การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน	การมีส่วนร่วม
ด้านปฏิบัติกิจกรรม	และการมีส่วนร่วมด้านการ
ติดตามประเมินผล	อยู่ในระดับมาก	
	 ยุ ท ธศาสตร ์ แบบ มีส ่ วน ร ่ วมต ่ อกา ร
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแคด้านยาเสพติด	 
โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับการมีส ่วนร ่วมมาก	 
ซึ่งไม ่สอดคล้องกับการศึกษาของไกร	 สอนสี	 
(2540,	 หน ้า	 บทคัดย ่อ)	 ได ้ ศึกษาวิจัยเรื่อง	
บทบาทในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดของสถานตี�ารวจภธูรอ�าเภอเมอืงในสงักัด
ต�ารวจภูธรภาค	4	พบว่า	ด้านการด�าเนินกิจกรรม
ด้านการปราบปรามยาเสพติด	การด�าเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการจับกุม 
ผู ้ค ้ายาเสพติด	 ผู ้ผลิต	 การน�ามาตรการการ 
ด�าเนินคดีในข้อหาสมคบกับกระท�าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดมาบังคับใช้ในการปราบปรามผู ้ค ้า 
ยาเสพติดมาบังคับใช้การน�ามาตรการด�าเนินคดี 
ข ้ อหาสมคบกั นก ร ะท� า ค ว ามผิ ด เ ก่ี ย วกั บ 
ยาเสพติดมาบังคับใช้ในการปราบปรามผู ้ผลิต 
ยาเสพติด	ส่วนการด�าเนินการด้านงานป้องกัน 
ยาเสพติดมีการด�าเนินงานได้จริง	โดยรวมทุกด้าน
ในระดับปานกลาง	ทั้งน้ีอาจเนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่เขตบางแคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานี
ต�ารวจนครบาลในพื้นที่อยู ่ ในระดับมากตาม
ยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นหลกัการส�าคญัของ
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของต�ารวจในพื้นที ่
ได้ลงไปยังชุมชนและเข้าถึงใกล้ชิดกับประชาชน
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ท�าให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกัน
สอดส่องดูแลด้านยาเสพติดในชุมชนของตนเอง
อย่างเต็มที่	
	 ด ้านความรู ้ความเข ้าใจของประชาชน 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร ์แบบมีส ่วนร ่วมต ่อการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต�ารวจนครบาลในพื้นที่ เขตบางแค	 โดยภาพ 
รวมอยู ่ในระดับเห็นด ้วยมาก	 สอดคล้องกับ
การที่กรมต�ารวจได้วางแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมไว้ในแผนกรมต�ารวจแม่บทฉบับ
ที่	3	พ.ศ.	2540-2544	(กรมต�ารวจ,	2540)	ใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์จากทุกรูปแบบ	ในการเผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารรวมท้ังผลการปฏิบัติงานของ
ต�ารวจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ให้ประชาชน
ร่วมมอืในการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับคนร้าย	เนือ่งจาก
สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	ได้ให้
ความส�าคัญกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ท�าให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อภารกิจ
ของต�ารวจและต่อการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี	โดยที่
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นยุทธศาสตร์ที่มี 
แนวคิดพื้นฐาน	คือ	ต้องการให้ประชาชนมีส่วน 
รับรู้	และเข้าใจปัญหาของสังคมในส่วนที่ต�ารวจ 
รับผิดชอบ	มีสัมพันธภาพอันดีกับต�ารวจ	จนถึง 
การ เข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมในการแก ้ ไขป ัญหา
อาชญากรรม	และการรักษาความมั่นคงของชาติ
ร่วมกับต�ารวจ	ท้ังน้ีก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
รกัษาความสงบสขุในสงัคม	โดยงานชมุชนสมัพนัธ์
นัน้ยดึหลกัว่าการด�าเนนิการต้องเริม่ขึน้	หรอืเกดิขึน้
จากความจ�าเป็นหรือความต้องการ	หรือความรู้สึก
ของประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชน	ว่ามีความปรารถนา	 
และตัดสินใจร่วมกันในการด�าเนินการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนเอง	โดย

มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผู้ให้การกระตุ ้นส่งเสริม 
ให้ค�าปรึกษา	แนะแนวความคิดหรือให้การช่วย
เหลือแก่ชุมชนเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	ดังนั้น	การที่
สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค	 เข้าถึง
ประชาชนโดยการใช้งานชมุชนและมวลชนสมัพนัธ์
จึงท�าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางแค 
มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิต	และทรัพย์สิน	มีความกระตือรือร้นที่จะ 
เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน	 (กรมต�ารวจ,	
2540)	
	 ผลการทดสอบสมมุติ ฐาน เพื่ อศึ กษา 
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร ์การ 
มีส ่ วนร ่ วมต ่อการป ้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่
เขตบางแคพบว่า	แตกต่างด้านเพศ	อาย	ุสถานภาพ
สมรส	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	 
ระยะเวลาการพักอาศัย	ที่ระดับนัยส�าคัญ	 .05	 
มีเพียงปัจจัยด้านเพศ	และอายุ	ที่ 	 สอดคล้อง 
กับการศึกษาของ	ประพันธ์	ตรีบุบผา	 (2539,	 
หน้า	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่ม ี
ผลต ่อการมีส ่ วนร ่ วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหมู่บ้าน 
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	(หมู่บ้าน	อปพ.)	
ศึกษาเฉพาะกรณีอ� า เภอโขงเจียม	 จั งห วัด
อุบลราชธานี 	 พบว ่า	 เพศ	 อายุ 	 มีผลต ่อการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
	 1.	 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในระดับ
มาก	ซึ่งแสดงถึงความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบมีส่วนร่วมน้ี	จึงสมควรรักษาระดับนี้ไว้	โดย
ท�าการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ	เพื่อน�ามา
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	

	 2.	 สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่ เขต

บางแคควรจะมีการจัดกิจกรรมการพบปะชุมชน

ในพ้ืนทีเ่พือ่ให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมให้ค�าแนะน�า

ในการท�าหน้าท่ีเป็นประชาชนอาสาคอยดูแลและ

ป้องกันการเกิดอาชญากรรม	เพือ่ความสงบสขุของ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ท�าการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพโดยศกึษา

จากข้าราชการต�ารวจของแต่ละสถานตี�ารวจซึง่เป็น

ผู้มีหน้าที่ในการดูแลการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมโดยตรง

	 2.	 ท� าการศึ กษา เปรี ยบ เที ยบสถานี

ต�ารวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อประเมินผลและ 

น�าข้อมลูมาปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ	1)	องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	2)	พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	3)	ผลการยืนยันรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	 

โดยใช้วธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน	(Mixed	Methods	Research)	วเิคราะห์ข้อมลูทัง้เชงิคณุภาพ	(Qualitative)	

และเชิงปริมาณ	(Quantitative)	วิธีด�าเนินการวิจัย	ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	 

ขั้นตอนที่	2	พัฒนารูปแบบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบ	ขั้นตอนที่	3	การตรวจสอบ

และยืนยันรูปแบบ

	 ประชากร	ได้แก่	ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา	ตาก	เขต	2	147	โรงเรียน	จ�านวน	1840	คน	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	820	คน	ใช้วิธีการ 

สุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	0.989	มีค่าความตรง 

เชงิเนือ้หา	(IOC)	อยูร่ะหว่าง	0.60-1.00	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	การหาค่าความถ่ี	(frequency)	

ค่าร้อยละ	(percentage)	ค่าเฉลี่ย	(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	(exploratory	factor	analysis)	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	

(path	analysis)	และการยืนยันรูปแบบโดยวิธีการชาติพันธุ์วรรณา	(ethnographic	future	research	:EFR)	

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 องค์ประกอบรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาตาก	เขต	2	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบคือ	1)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	2)	การพัฒนา

ศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	3)	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	4)	การพฒันากระบวนการนเิทศภายใน	

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

The Approaches of Academic Administration of Schools under 

Tak Primary Educational Service Area Office 2

ศศิรดา	แพงไทย

Sasirada	Pangthai
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์	วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น	

e-mail	:	dr.da2555@gmail.com
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 the	research	seemed	to	 investigate	1)	To	study	components	of	 the	

approaches	of	academic	administration	of	schools	under	Tak	primary	educational	service	 

area	office	2	and	2)	Study	of	 the	Opinions	school	administration	and	 teacher	 for	 the	 

approaches	of	academic	administration	of	schools	under	Tak	primary	educational	service	 

area	office	2.	Research	using	Mixed	Methods	Research	 is	bringing	 the	science	and	 

qualitative	research.	and	quantitative	research.	

	 The	population,	 including	school	directors	and	 teachers	 in	schools	under	 the	Tak	 

primary	education	service	area	office	2	district	administrators,	147	school	all	1840	people	

The	samples	of	the	research	were	820	directors	and	teachers	of	schools	under	Tak	primary	

educational	service	area	office	2	Using	simple	random	sampling.	The	data	collection	was	 

based	on	questionnaires.	 (Rating	Scale)	with	 the	 reliability	of	0.989	and	 IOC	(Index	of	 

Item-Objective	Congruence)	of	0.60-1.00.	The	collected	data	were	analyzed	by	the	program	

computer.	The	findings	of	the	research	indicated	that;

	 1.	 The	components	approaches	of	academic	administration	of	schools	under	Tak	

Primary	Educational	Service	Area	Office	2	contained	7	components	that	is,	1)	the	development	 

of	 learning	process,	2)	the	development	of	 learning	abilities	of	students,	3)	participating	in	 

education	administration,	4)	the	development	of	the	process	of	supervision,	5)	the	development	

5)	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	6)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	7)	ภาวะผู้น�าทางการเรียน 

การสอน	

	 2.	 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค ่า 

อยู่ระหว่าง	.590	ถึง	.908	โดยองค์ประกอบคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ	ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน	 

และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	.908	

	 3.	 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	มีความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	 

ความถูกต้อง	และใช้ประโยชน์ได้จริง	สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบ,	การบริหารงานวิชาการ,	สถานศึกษา
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of	 innovation	and	technology,	6)	 the	development	of	 the	system	of	quality	assurance,	and	 

7)	leadership	in	terms	of	teaching	and	learning.	

	 2.	 The	relationship	of	 the	elements	of	 the	academic	administration	of	 the	schools	 

under	Tak	Primary	Education	Service	Area	Office	2.	the	correlation	coefficient	between	the	 

two	elements	are	related	statistically	significant	values.	The	correlation	coefficient	ranges	from.	 

590	to.	908	by	the	couple	whose	relationship	is	highest.	leadership	in	terms	of	teaching	and	

learning	and	the	development	of	learning	abilities	of	students.	Which	is	equal	to.	908

	 3.	 The	results	confirm	a	form	of	academic	administration	of	schools	under	Tak	primary	

educational	service	area	office	2	consists	of	seven	elements	exposed	area	is	appropriate.	

Feasibility,	accuracy	and	practical	use.	Consistent	with	empirical	data

Keywords	:	Model,	Academic	Administration,	School

บทน�า

	 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ผู้บริหาร

โรงเรยีนต้องให้ความส�าคญัมากทีส่ดุเนือ่งจากการ

บริหารวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้

ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กับผู ้เรียน	ดังน้ันผู ้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จึงควรเห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ด้านวิชาการของให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานของชาติ	ไม่ปล่อยให้ปัญหาของการผลิต

ผูเ้รยีนท่ีด้อยคณุภาพออกสูส่งัคม	ปัญหาการจัดการ

ศึกษาของประเทศยังไม่เป็นที่พอใจในทุกระดับ 

ทั้งในสายตาของชาวไทยเองหรือแม้กระทั่งสายตา

ของชาวโลก	การจัดการศึกษาของไทยยังล้าหลัง 

หลายประเทศ	อาทิเช่นขีดความสามารถในการ

แข่งขันของไทยอยู่ในอันดับที่	31	ของโลก	อันดับ	3	

อาเชี่ยน	และส�าหรับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของอยู่ท่ีอนัดบั	7	ของอาเซยีน	(Global	Competitive	

Report	2014-2015,	World	Economic	Forum-

WEF)	จากผลประเมินข้างต้นสถานการณ์การ

ศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ	 

โดยการจัดการศึกษาจะต้องเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาการศกึษาในองค์รวม	 

โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามี 

บทบาทในการออกแบบ	วางแผนการจัดการศึกษา	

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งถือว่า

เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา	ทุกภาคส่วนที ่

รีบเร่งพัฒนาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบบริหาร	

ระบบการจัดการศึกษาระบบการส่งเสริมสนับสนุน

และที่ส�าคัญที่สุดคือ	ระบบการบริหารงานวิชาการ

เพื่อให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเข้มแข็งทาง

ด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา

ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องขับเคลื่อนภารกิจนี้ 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ในส่วนของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

เขต	2	ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่า

ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
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ทุกระดับชั้น	จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)	ซึ่งเป็นการประเมินโดยสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	พบว่า	

วชิาคณติศาสตร์และภาษาองักฤษมค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่า

ระดับประเทศ	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาตาก	เขต	2,	2557)	และปัญหาในด้านผู้เรียน	

มีนักเรียนหลายชนเผ่า	เช่น	ไทย	ม้ง	มูเซอ	มอญ	

และเป็นบุคคลไร้สัญชาติ	 เนื่องจากจังหวัดตาก 

มชีายแดนติดต่อกบัประเทศพม่า	การจดัการศกึษา

ตามโรงเรียนชายขอบปัญหาจากการใช้ภาษา

ในการสื่อสาร	วิถีชีวิตที่แตกต่าง	รวมทั้งพื้นฐาน

ทางครอบครัว	ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผล 

ต่อการบริหารสถานศึกษา	การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 

องค ์ประกอบการบริ หารงานวิ ชาการของ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	

เขต	2	 เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการพัฒนางานด้าน

วิชาการของสถานศึกษาสังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	ผู้วิจัยในฐานะ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาการบริหารการศึกษาได้เห็นความส�าคัญ

ของการศึกษาวิจัยเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ

สถาบันเป็นองค์การที่ผลิตผู ้บริหารสถานศึกษา 

สู่วงการศึกษาและสังคมเป็นการพัฒนาการศึกษา

ในระดับขั้นพื้นฐาน	และที่ส�าคัญงานวิจัยฉบับนี้

จะท�าให้ทราบแนวคิดในเรื่อง	รูปแบบการบริหาร

งานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู 

ผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสถานศึกษา	 และ 

สถานศึกษาเหล ่านั้นสามารถน�าผลการวิจัย 

ไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จเกิดประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการ

บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	

	 2)	 ศึกษาความคิดเ ห็นของผู ้ บริหาร 

สถานศึกษาและครผููส้อนต่อรปูแบบการบรหิารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	การวิจัยคร้ังนี ้

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ	แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานวิชาการและเพื่อสร้างรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการสู ่ของสถานศึกษา	และ 

ได้สังเคราะห์แนวคิดนักการศึกษา	นักวิชาการ	

นักวิจัยอาทิ	Miller	(1965)	Faber	and	Shearon	

(1970)	Bruce	(1978)	ปรียาพร	วศ์อนุตรโรจน์	

(2553)	กมล	ภู่ประเสริฐ	(2544)	เยาวพา	เดชะคุปต์	 

(2542)	 สมศักด์ิคงเที่ยง	 (2542)	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 (2549)	 ได้รูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	โดยมี	7	 

องค์ประกอบดังน้ี	 1)	การพัฒนากระบวนการ 

เรียนรู ้ 	 2)	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ของ

นักเรียน	3)	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 

4)	การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน	5)	การ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 6)	การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ	7)	ภาวะผู้น�าทางการเรียน

การสอน	
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	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร	

	 2.1	 ประชากร	ได้แก่	ผู้อ�านวยการโรงเรียน

และครูผู ้สอนโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 	 ตาก 	 เขต 	 2	 

ประกอบด้วย	ผู้บรหิาร	147	คน	ครผููส้อน	1,693	คน	

รวม	1,840	คน	

	 2.2	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนและครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	การได้มา 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างโดย	จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจะต้อง

มากกว่าหรือเท่ากับ	20	เท่า	ของจ�านวนตัวแปร	

(นงลักษณ์	วิรัชชัย.	2542)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	ทั้งหมด	

820	คน	ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	

Sampling)	

การด�าเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	เกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ	 ในสถานศึกษาระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จากนักวิชาการ	ผลงานวิจัย	

เช่นแนวคดิของ	Miller	(1965)	Faber	and	Shearon	

(1970)	Bruce	(1978)	ปรียาพร	วศ์อนุตรโรจน์	 

(2553)	 กมล	 ภู ่ประเสริฐ 	 (2544)	 เยาวพา	 

เดชะคุปต์	 (2542)	 สมศักดิ์ 	 คงเที่ยง	 (2542)	 

กระทรวงศกึษาธกิาร	(2549)	และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับองค ์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศ	ศึกษาการบริหารงาน

วิชาการดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตาก	เขต	2	ผลที่ได้	

คือตัวแปรการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ตากเขต	2

 ขั้นตอนที่ 2	วิเคราะห์องค์ประกอบการ

บริหารงานวิชาการและสร้างรูปแบบการบริหาร

งานวชิาการของสถานศึกษาในสงักดัส�านักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	 โดย 

ในขั้ นตอนนี้ ได ้ ด� า เ นินการสร ้ า ง เครื่ อ งมื อ

แบบสอบถามองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ	

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	Content	Validity	 

โดยใช้	 IOC	และ	Reliability	 เก็บข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่าง	วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

การบริหารงานวิชาการ	 (Exploratory	Factor	

Analysis)	 ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต	2	มี	7	องค์ประกอบ

ดังนี	้1)	การพฒันากระบวนการเรยีนรู	้2)	การพฒันา

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	3)	การมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา	4)	การพัฒนากระบวนการ

นเิทศภายใน	5)	การพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลย	ี

6)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	7)	ภาวะผู้น�า 

ทางการเรียนการสอน	 วิ เคราะห์สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	วิเคราะห์วิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	(Path	Analysis)	

 ขั้นตอนท่ี 3	การยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม 

น� า รู ป แ บบ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 มายืนยันรูปแบบ 

และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสร ้างรูปแบบ 

ที่ เ ห ม า ะ สม โ ด ย วิ ธี ก า ร ช า ติ พั น ธุ ์ ว ร รณา	

(Ethnographic	Future	Research	:	EFR)	ซึง่ผูว้จิยั

ได้น�าร่างรปูแบบทีไ่ด้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis)	และ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์เชิงสาเหตุ	 (Path	

Analysis)	มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น	 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	

5	 คน	 เพื่อตรวจสอบยืนยันในประเด็นความ 

ถูกต้อง	ความเหมาะสม	มีความเป็นไปได้	และ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศกึษาสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาตาก	เขต	2	ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น	

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศกึษาสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาตากเขต	2	พบว่า

	 1.	 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต	2	ประกอบด้วย	7	

องค์ประกอบ	เรียงตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ดังนี้	 1)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้	 2)	การ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ของนักเรียน	3)	การ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 4)	การพัฒนา

กระบวนการนิเทศภายใน	5)	การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลย	ี6)	การพัฒนา	ระบบประกันคณุภาพ	

7)	ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอนซึ่งผลการวิจัย 

ได ้สอดคล้องกับหลักการแนวคิด	ทฤษฏีของ 

เฟเบอร์และเชอร์รอน	(Faber	and	Sherron.	1970)	

ซ่ึงแบ่งรูปแบบการบริหารงานวิชาการออกเป็น	 

5	ด้าน	 ได้แก่	 1)	การก�าหนดจุดมุ ่งหมายของ

หลักสูตร	2)	การจัดเนื้อหาของหลักสูตร	3)	การ

จัดอุปกรณ์การสอน	4)	การนิเทศการสอน	5)	การ

ส่งเสริมครูประจ�าการให้ด้านความรู้	สอดคล้องกับ	

ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2553)	ได้แบ่งการบริหาร

งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ	 

14	 งาน	 ได้แก่	 1)	 งานควบคุมดูแลหลักสูตร	 

2)	การสอน	3)	อปุกรณ์การสอน	4)	การจดัการเรยีน

การสอน	5)	คู่มือครู	6)	การจัดช้ันเรียน	7)	การจัด 

ครูเข้าสอน	8)	การปรับปรุงการเรียนการสอน	 

9)	 การฝึกอบรมครู	 10)	 การนิเทศการศึกษา	 

11)	การเผยแพร่ผลงานวิชาการ	12)	การวัดผล

การศึกษา	13)	การศึกษาวิจัย	14)	การประเมิน

มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสถานศึกษา	และยังสอดคล้อง

กับ	กมล	ภู ่ประเสริฐ	 (2544)	 ได้ให้ความเห็น 

เกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษาของผู ้บริหารไว้	9	ประการ	ดังนี้	 

1)	การบริหารหลักสูตร	2)	การบริหารการเรียน 

การสอน	3)	การบริหารการประเมินผลการเรียน	 

4)	 การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา	 

5)	การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	

6)	การบริหารการวิจัยและพัฒนา	7)	การบริหาร

โครงการทางวิชาการอื่นๆ	8)	การบริหารระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	9)	การบริหาร

การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา	

	 เมื่ อพิจารณารายองค ์ประกอบพบว ่า	 

องค์ประกอบท่ี	1	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 

เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญเป็นอันดับ	1	 

มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	9	ตัวแปร	

มีค ่าน�้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	 loading)	 

อยู ่ระหว่าง	 .610-.823	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	25.300	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	18.603	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบได้	ดังนี้	1)	ส่งเสริมให้มีการรวบรวม	

วิเคราะห์	และก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่ เหมาะสมกับเป้าหมาย	2)	 จัดกระบวนการ 

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาศักยภาพของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล	

3)	มกีารพฒันาแผนจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ	
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กิจกรรม	การคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	4)	เสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้	ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย	

5)	ใช้แนวการสอน	วิธีสอนที่พัฒนากระบวนการ

คดิ	6)	ผู้เรียนสามารถเข้าถงึกระบวนการพฒันาการ

เรียนรู้ที่ครูก�าหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	7)	ส่งเสริม

ครูให้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายและต่อเน่ือง	8)	ส่งเสริมให้ครูท�าวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	

9)	ใช้เครื่องมือในวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

และหลากหลาย

	 องค์ประกอบที่	2	การพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู ้	 มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	 

8	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู ่ระหว่าง	 .614-.762	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	13.432	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	9.903	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบได้	ดังนี้	1)	ครูจัดการเรียนการสอน 

ที่พัฒนาผู ้ เ รียนตามความถนัด	 ความสนใจ	 

2)	กระบวนการเรียนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐาน

หลักสูตร	3)	ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาในการออกแบบ

การเรียนรู้	4)	แสวงหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ	 เพื่อ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	5)	จัดการเรียนการสอน

เน้นความสามารถเฉพาะด้าน	เพื่อความเป็นเลิศ	

6)	สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ	 

เช่น	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา	7)	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่ เน ้นทักษะชี วิต เพื่ อ เ รี ยนรู ้ สั งคม	 ท ้องถิ่ น	 

8)	จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะ

ด้านในระดับต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 องค์ประกอบที	่3	การมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ศึกษา	 มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	 

7	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู ่ระหว่าง	 .628-.691	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	9.332	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	6.871	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบได้	ดังนี้	1)	ผู ้บริหารเปิดโอกาสให ้

คณะกรรมการสถานศึกษา	 องค์การปกครอง

ส ่วนท ้อง ถ่ิน	 ชุมชน	 เข ้าร ่วมในการก�าหนด 

เป้าหมายความส�าเร็จ	 2)	 มีการประสานงาน 

กับผู้ร่วมงาน	ผู ้น�าชุมชน	กรรมการสถานศึกษา	

เพื่อก�าหนดแผนงานแห่งความส�าเร็จร ่วมกัน	 

3)	ชุมชน	ท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนรู ้ของสถานศึกษา	4)	คณะกรรมการ 

ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างพัฒนา 

แหล่งเรียนรู ้ 	 ภูมิปัญญา	5)	 ผู ้ปกครอง	คณะ

กรรมการ	ผู ้น�าชมชน	ทุกฝ่ายมีการร่วมระดม

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ

ต่อเน่ือง	6)	มีการประชุมวางแผนแสดงความคิด

เห็นในการบริหารงานของ	สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

และมีคุณภาพ	7)	คณะกรรมการสถานศึกษา 

มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการและการพฒันา

หลักสูตรท้องถิ่น

	 องค์ประกอบที่	4	การพัฒนากระบวนการ

นเิทศภายใน	มจี�านวนตวัแปรทีอ่ธบิายองค์ประกอบ	

8	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู ่ระหว่าง	 .633-.674	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	7.532	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	5.450	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค ์ประกอบได ้ 	 ดังนี้ 	 1)	 มีการควบคุมดูแล 

และส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสม�่าเสมอ	 

2)	มีแผนการนิเทศภายใน	ก�าหนดปฏิทินการนิเทศ

อย่างชดัเจน	3)	มกีารจดัระบบการนิเทศงานวชิาการ

และการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา	 

4)	มีคณะกรรมการนิเทศภายในด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง	5)	บุคลากรมีความเชี่ยวชาญการนิเทศ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ภายใน	6)	 มีรูปแบบการประเมินผลการนิเทศ

ภายในอย่างเป็นระบบ	7)	ผู ้บริหาร	ครูผู ้สอน

และบุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ

ภายในและด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	8)	มีการแลก

เปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ในการนเิทศภายใน 

ระหว่างบคุคลากรในสถานศกึษาและศกึษานเิทศก์

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

	 องค์ประกอบท่ี	5	การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	 

7	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู ่ระหว่าง	 .616-.644	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	3.243	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	2.394	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบได้	ดังนี้	1)	พัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็น

ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ส่ือเทคโนโลยี	2)	ผู้บริหาร

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อ	

และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเพียงพอ	3)	สร้าง

เครือข่ายการเรียนรู ้ที่อยู ่ในชุมชน	ท้องถิ่น	และ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ	4)	ประสานความร่วมมือกับ 

หน่วยงานอื่นๆ	ในการผลิต	จัดหา	และพัฒนาการ

ใช้สื่อนวัตกรรม	5)	ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มพูน

ความรูใ้นด้านเทคนคิการผลติสือ่การเรยีนการสอน	

6)	ครูผู้สอนใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับวิธีการเรียนรู ้ตามธรรมชาติของการเรียนรู	้ 

7)	สถานศึกษาก�ากับติดตามประเมินผลการใช้สื่อ

และพัฒนาสื่อของครูผู้สอนเป็นระยะๆ	

	 องค์ประกอบที่	6	การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ	มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	 

6	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู่ระหว่าง	.631-.685	มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ	 

2.726	และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ	 

2 .124 	 และ จัด เ รี ย งล� าดับตามค ่ าน�้ าห นัก 

องค์ประกอบได้	ดังนี้	1)	สถานศึกษาจัดโครงสร้าง

การบริหารงานประกันคุณภาพภายในและ 

การมาตรฐานการศึกษา	2)	 เตรียมความพร้อม 

ด้านบุคลากร	ทรัพยากรในการจัดระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการ

ศึกษา	 3)	 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน	ชัดเจน	

เป็นปัจจุบัน	4)	ส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพ

ภายในให้มีความเข้มแข็งด้วยวงจรคุณภาพ	หรือ

วัฒนธรรมคุณภาพ	5)	สถานศึกษาน�าข้อมูลผล 

การประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน	6)	ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ให้เข็มแข็งมีประสิทธิภาพ

	 องค์ประกอบที่	7	ภาวะผู้น�าทางการเรียน

การสอน	มีจ�านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ	 

8	ตวัแปร	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	(factor	loading)	

อยู ่ระหว่าง	 .621-.676	มีค ่าความแปรปรวน

เท่ากับ	3.526	และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ	2.432	และจัดเรียงล�าดับตามค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบได้	 ดังน้ี	1)	ครูผู ้สอนมีทักษะและ

ความช�านาญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด	2)	เป็นผู้น�า

ด้านการเรียนการสอน	3)	จัดกิจกรรมการเรียน

รู ้ให้น่าสนใจเน้นทักษะกระบวนการที่เหมาะสม 

กับศักยภาพของผู ้ เรียน	4)	ก�าหนดเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน	ตรงตามตัวชี้วัด	5)	กระตุ้น	

ย่ัวยุให ้ เกิดกระบวนการเรียนรู ้ ที่หลากหลาย	 

6)	เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการ

คิ ด โ ดย รู ป แบบกา ร เ รี ย น รู ้ ที่ ห ล า กหล าย	 

7)	มีเทคนิคการสอนแบบใหม่	นวัตกรรมใหม	่ 

เพื่ อ ให ้ ผู ้ เ รี ยน ได ้ เ กิ ดการ เ รี ยนรู ้ สิ่ ง ใหม ่ ๆ	 

8)	 มีความช�านาญหรือเชี่ยวชาญในการใช ้
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เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์	อินเตอร์เน็ตการเรียนรู ้

บนเครือข่าย	หรือ	Application	อื่นๆ	

	 2.	 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์องค์ประกอบ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	 

เขต	2

	 ผลจากการวิ เคราะห ์แนวคิด 	 ทฤษฏี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า	ตัวแปรต้นมี	 6	 

องค์ประกอบ	คือ	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

ของนักเรียน	ภาวะผู ้น�าทางการเรียนการสอน	 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 	 การพัฒนา

กระบวนการนิเทศภายใน	 การมีส ่วนร ่วมใน

การจัดการศึกษา	 การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	ส่วนตัวแปรตามคือ	การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า	 

องค์ประกอบท่ี	1	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 

ได้รับอิทธิพลทางตรงภาวะผู ้น�าทางการเรียน 

การสอน	การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน	 

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	และการพัฒนา

ระบบประกนัคณุภาพ	องค์ประกอบที	่2	การพฒันา

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	และได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากภาวะผู ้น�าทางการเรียนการสอน	 

ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนากระบวนการ

นิเทศภายใน	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 

องค์ประกอบท่ี	3	การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	

มีอิทธิพลต่อ	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	 

การพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู	้การพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยี	ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน	

องค์ประกอบที่	4	การพัฒนากระบวนการนิเทศ 

ภายใน	มีอิทธิพลต่อ	การพัฒนาศักยภาพการ 

เรียนรู ้ของนักเรียน	 การพัฒนากระบวนการ 

เรียนรู้	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	และ

ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน	องค์ประกอบ 

ที่	5	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	มีอิทธิพล

ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 	 การพัฒนา

ศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ภาวะผูน้�าทางการ

เรียนการสอน	และการพัฒนากระบวนการเรียนรู	้

องค์ประกอบที่	6	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	

ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก	การพัฒนากระบวนการ

นิเทศภายใน	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

องค์ประกอบที่	7	ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน	

มีอิทธิพลต่อ	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักเรียน	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

	 นอกจากนั้นการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

กลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ ์

พบว่า	1)	ค่าไค-สแควร์	แตกต่างจากศูนย์อย่าง 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 2)	ค่าดัชนีระดับความ

กลมกลืน	(Goodness	of	Fit	 Index	:	GFI)	มีค่า

เท่ากับ	0.976	และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแก้แล้ว	(Adjust	Goodness	of	Fit	Index	:	

AGFI)	มีค่าเท่ากับ	0.955	(การวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่า	

GFI>0.90	และค่า	AGFI>0.90)	3)	ค่า	RMSEA	

(Root	Mean	Square	Error	of	Approximation)	

มีค่าเท่ากับ	0.016	(RMSEA	อยู่ระหว่าง	0.05-0.)	

(x2=202.927,	df=173,	P=0.059,	RMSEA=0.016,	

x2/df=1.173<5,	GFI=0.976,	AGFI=0.955)	 

แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์

อภิปรายผล

	 การวจิยัเรือ่งรูปแบบการบรหิารงานวชิาการ

ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	 ผู ้วิจัยได  ้
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สรปุผลการวจิยัโดยรวมและตามรปูแบบการบรหิาร

วิชาการทั้ง	7	ด้าน	ดังต่อไปนี้

	 ความคดิเห็นในภาพรวม	รปูแบบการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต	 2	 

พบว่า	 โดยรวมอยู ่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการทั้ง	7	ด้าน	 

นั้นผู ้บริหารและครูผู ้สอนมีความรู ้ความเข้าใจ

และเห็นความส�าคัญของการพัฒนารูปแบบ

และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สอดคล้องกบัโครงสร้างการบรหิารงานวชิาการของ

สถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา 

รูปแบบของ	แนวคิดการพัฒนารูปแบบของ	Joyce	

and	Weil	(1989)	ที่กล่าว่า	การพัฒนารูปแบบนั้น

มีสาระส�าคัญ	คือ	รูปแบบควรต้องมีทฤษฎีรองรับ	

เม่ือพัฒนารูปแบบแล้วก่อนน�าไปใช้ต้องมีการวิจัย

เพื่อทดสอบ	การพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมาย	

การพัฒนารูปแบบมีสาระส�าคัญดังน้ี	1)	รูปแบบ 

ควรต ้องมีทฤษฎีรองรับ	 2)	 เมื่อพัฒนาแล ้ว	 

ก่อนน�าไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัยเพ่ือ 

ทดสอบทฤษฏ	ีและตรวจสอบคณุภาพในเชงิการณ์

ใช้สถานการณ์จริง	และน�าข้อค้นพบมาปรับปรุง

แก้ไขอยู่เร่ือยๆ	3)	การพัฒนารูปแบบ	อาจจะ

ออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวาง	หรือเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึง่กไ็ด้	4)	การพฒันา

รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลักที่ถือว่าเป็นตัวต้ังใน

การพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช้	กล่าว	คือ	ถ้าผู้ใช้

น�ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุกมุ่งหมายหลัก 

ก็จะท�าให้เกิดผลสูงสุด	แต่ก็สามารถน�ารูปแบบนั้น

ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้	ถ้าพิจารณา 

เหน็ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับ	บญุชม	ศรสีะอาด	 

(2535)	ได้กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

รูปแบบอาจกระท�าได้	2	ข้ันตอน	คือ	1)	การสร้าง	

หรือการพัฒนารูปแบบ	ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนา

รูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐานโดย

การศึกษาค้นคว้าทฤษฎี	แนวความคิดรูปแบบที่มี

ผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน	หรือเรื่องอื่นๆ	และ

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์

สภาพสถานการณ์ต่างๆ	ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

ก�าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น	หรือล�าดับ

ก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ	ใน

การพัฒนารูปแบบน้ัน	จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็น

รากฐานส�าคัญ	และการศึกษาค้นคว้า	ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง	ผู้วิจัย

ควรก�าหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่าง 

ชัดเจน	 เช่น	 เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน	สามารถ 

น�าไปปฏิบัติได้ง่าย	ในการวิจัยบางเรื่อง	จ�าเป็น

ต ้องให ้ผู ้ เ ชี่ ยวชาญพิจารณาความถูกต ้อง 

เหมาะสม	2)	การทดสอบความเทีย่งตรงของรปูแบบ 

หลังจากได้พัฒนารูปแบบในข้ันต้นแล้วจ�าเป็น 

ต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว	

เพราะว่ารปูแบบท่ีพฒันาข้ึนนัน้	ถงึแม้ว่าจะพฒันา

โดยมรีากฐานจากทฤษฎ	ีแนวความคิด	รปูแบบของ

คนอืน่	และผลการวจิยัทีผ่่านมาแล้ว	หรอืแม้กระทัง่

ได้รบัการกลัน่กรองจากผูเ้ชีย่วชาญแล้วกต็าม	แต่ก็

เป็นเพียงรปูแบบตามสมมติฐาน	ซึง่จ�าเป็นต้องเกบ็

รวบรวมข้อมลูในสถานการณ์จรงิหรอืท�าการทดลอง

น�าไปใช้ในสถานการณ์จริง	 เพื่อทดสอบดูว่า	มี

ความเหมาะสมหรอืไม่	(ในข้ันนี	้บางครัง้จงึใช้ค�าว่า	 

การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ)

 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 เป็น

องค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็นอันดับ	1	แสดง

ให้เห็นว่า	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ เป ็น

เรื่องจ�าเป็นที่ต้องท�าให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาใน
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ห้องเรียนและในการจัดการเรียนการสอนเพราะ

เป็นการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา	การเรียนการ

สอนของครูในสถานศึกษา	ได้แก่	การส่งเสริมให้

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีระบบ	การ

ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู ้เรียน

เป็นส�าคัญ	การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียน

รู้ตามศักยภาพของผู้เรียน	การส่งเสริมให้ครูสร้าง

บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้	การนิเทศการเรียน

การสอนแก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	และ

การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ

ตามศักยภาพและความเหมาะสม	ซึ่งสอดคล้อง

กับ	นวลจิตต์	เชาวกีรติพงศ์,	เบญจลักษณ์	น�้าฟ้า	 

และชัดเจน	ไทยแท้	 (2545)	ให้ความเห็นไว้ว่า	

บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน

แต่ละคนให้เตม็ตามศกัยภาพครมูบีทบาททีส่�าคญั 

ในการเตรียมการสอน	 การวางแผนการสอน	 

การจัดกระบวนการเรียนสื่อ	แหล่งเรียนรู้	 วัดผล

ประเมินผล	และสอดคล้องกับ	ปญัจรัศม์	แซ่ตัง	

(2555)	ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	มัธยมศึกษา	เขต	26	ผลการวิจัยพบว่า	

การพฒันากระบวนการเรียนรูเ้ป็นองค์ประกอบหลัก

ทีส่�าคญัและผู้บริหารและครผููส้อนเหน็ความส�าคญั

ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

 ด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	 เป็น

องค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็นอันดับที่	2	ผู้ให้

ข้อมูลมีแนวความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน	

และสอดคล้องกันแสดงว่าการจัดการเรียนการ

สอนในทกุวนันี	้ครตู้องแสวงหาเทคนคิวธิกีารใหม่ๆ	

เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	จัดการเรียนการ

สอนเน้นความสามารถเฉพาะด้านเพื่อความเป็น

เลิศ	และจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เฉพาะด้านในระดับต่างๆ	อย่างต่อเน่ืองและใช้

ทฤษฏีพหุปัญญาในการออกแบบการเรียนรู้และ

กระบวนการเรยีนรูส้อดคล้องกับมาตรฐานหลกัสตูร

จงึจะสามารถพฒันาศักยภาพของนกัเรยีนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ	ปรียาพร	

วงศ์อนุตรโรจน์	(2545)	ที่กล่าวว่า	การบริหารงาน 

วิชาการคือการจัดกิจกรรมทุก ส่ิงทุกอย ่างที ่

เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียนและสอดคล้องกับธีระ	รุญเจริญ	

(2546)	ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการพัฒนานักเรียน

นั้นครูผู ้สอนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับความสนใจ	ความถนัด	และ 

ความแตกต่างระหว ่างบุคคล	 ฝ ึกทักษะและ

กระบวนการคิด	การจัดการ	และการแก้ปัญหา 

ให ้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง	 ฝ ึกให ้ท�าได	้ 

คิดเป ็น	 ท�าเป ็น	 รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู  ้

อย่างต่อเนื่องสอนโดยบูรณาการ	 ผสมผสาน 

ความรู้ด้านต่างๆ	อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม	ค่านิยมที่ดีงาม	และคุณลักษณะ

อนัพงึประสงค์ไว้ทกุวชิาส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูส้อน 

สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	สื่อการ

เรียนและอ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู	้

และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

การสอน	ทั้งครู	และนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันจาก 

สื่อและวิทยาการต่างๆ	จัดการเรียนทุกที	ทุกเวลา 

ให้ผูป้กครองและบุคคลในชมุชนทกุฝ่าย	มส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เป ็นองค ์ประกอบที่มีความส�าคัญล�าดับที่ 	 3	

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู ้บริหารและ

ครูเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมจากทุก 
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ภาคส่วน	เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา	

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	เข้าร่วมใน

การก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จและมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานวิชาการ	การพัฒนาหลักสูตร

ท้องถ่ิน	มีการประชุมวางแผนแสดงความคิดเห็น

ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ

มีคุณภาพโดยมีการก�าหนดแผนงานแห่งความ

ส�าเรจ็ร่วมกนัซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของกระทรวง

ศึกษาธิการ	(2546)	มาตรา	29	ให้สถานศึกษาร่วม

กับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กร

วิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และ

สถาบันอื่น	ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	โดย

จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน	เพื่อให้ชุมชน

มีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ้	

ข้อมูลข่าวสาร	และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่างๆ	เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหา	และความต้องการรวมทั้งหาวิธี

การสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ	์ 

การพัฒนาระหว่างชุมชน	 และสอดคล้องกับ	 

สรรค์	วรอินทร์	และทิพวัลย์	ค�าคง	(2547)	ให้ความ

เห็นไว้ว่า	การให้ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการ

จัดการศึกษาไว้ว่า	ชุมชนสามารถเข้าไปมีบทบาท

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่น	การเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	การเข้าไป

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบ

ของคณะกรรมการ	เช่น	คณะกรรมการการพัฒนา

หลักสูตร	คณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	สมาคมครู	 และผู ้ปกครอง	 

เป็นต้น	การเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับสถานศึกษา 

และเยาวชน	ในรูปแบบของสถานที่ศึกษาดูงาน	

แหล่งฝึกงาน	และเป็นวิทยากร

 ด้านการพฒันากระบวนการนเิทศภายใน  

เป ็นองค ์ประกอบที่มีความส�าคัญล�าดับที่ 	 4	 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า	ผู ้บริหารและ

ครูเห็นความส�าคัญของการนิเทศภายในและ 

ได้ด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ	ผูบ้รหิารและบคุลากร

ได้รับการพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญในการ

นิเทศ	นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีรูปแบบการ

ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ	และ	

มีคณะกรรมการนิเทศภายในด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่องผลการวิจัยสอดคล้อง	ปรียาพร	วงศ์อนุตร

โรจน์	(2545)	ให้ความเห็นไว้ว่า	การนิเทศภายใน

สถานศึกษาเป็นงานที่ช ่วยพัฒนาครูอาจารย์ 

ในด้านวิชาการ	ในด้านการเรียนการสอน	เพื่อให้

เป็นไปตามจดุมุง่หมายของการศึกษา	ความจ�าเป็น

ที่ต้องมีการนิเทศภายใน	ก็เนื่องจากศึกษานิเทศก์ 

มจี�านวนจ�ากดัเพือ่ใช้ประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากร

บุคลากรภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาเอง

เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาการเรียนการสอนได้ดี	รวมทั้ง

การสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาการท�างาน

ร่วมกันและยังสอดคล้องกับ	เพชริน	สงค์ประเสริฐ	

(2551)	ได้ศึกษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการบรหิาร

งานวิชาการโดยยึดหลักการท�างานเป็นทีมใน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่าภารกิจและขอบข่าย

งานวิชาการ	ประกอบด้วย	การพัฒนาหลักสูตร	

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล	ประเมิน

ผลและเทียบโอนผลการเรียน	การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	การพัฒนาสื่อนวัตกรรม	และ

เทคโนโลยีการศึกษา	การพัฒนาแหล่งการเรียนรู	้

การนิเทศการศึกษา

 ด้านการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญล�าดับที่	5	ผลการ

วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า	ผู้บริหารและครูผู้สอน 
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ให ้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมีการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

อ่ืนๆ	 ในการผลิต	จัดหา	และพัฒนาการใช้สื่อ	

นวัตกรรม	สถานศึกษาพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็น

ศูนย์การเรียนรู ้และศูนย์สื่อเทคโนโลยี	และครู 

ผู ้สอนใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

วิธีการเรียนรู ้ ตามธรรมชาติของการเรียนรู 	้ 

ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการ

จัดหาส่ืออย่างเพียงพอผลการวิจัย	สอดคล้องกับ	 

อดิพงษ์	สุขนาค	(2556)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนา

รปูแบบการวางแผนการบรหิารงานวิชาการโรงเรียน

บ้านทุ่งกราด	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี 	 เขต	 3	ผลการวิจัยพบว่า	 

รูปแบบแนวทางการปฏิบัติในการวางแผนบริหาร

งานวิชาการ	จ�านวน	50	 รูปแบบ	จ�าแนกเป็น	 

5	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา	 มีจ�านวน	 8	 รูปแบบ	2)	 ด ้าน 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	มีจ�านวน	 

12	รูปแบบ	3)	ด้านการนิเทศการศึกษา	มีจ�านวน	

13	รปูแบบ	4)	ด้านการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา	 มีจ�านวน	 7	 

รูปแบบ	5)	ด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพือ่การศกึษา	มีจ�านวน	10	รปูแบบ	และสอดคล้อง

กับ	ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2545)	ให้ความเห็น 

ไว ้ว ่า	 งานส่ือการสอนเป็นการน�าเทคโนโลย	ี

ทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน	เพื่อให้ม ี

ประสิทธิภาพทางด ้านวิชาการ	 สถานศึกษา	 

จะมีงานส่ือการสอนโดยเรียกชื่อต่างกันไป	เช่น	

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์	 งานสื่อการเรียนการสอน	

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา	อย่างไรก็ตามส่ือ

การสอนเป็นงานบริการในด้านวัสดุ	 เครื่องมือ	 

โสตทัศนูปกรณ์แก่ครู 	 อาจารย์	 และนักเรียน 

ในด้านงานบริการสื่อการสอนจะมีการจัดหาสื่อ 

การสอนเพื่อไว้บริการ	การจัดบริการในรูปแบบ

ต่างๆ	การบ�ารงุรกัษาสือ่การสอน	การประชาสมัพนัธ์	

การจดัท�าโครงการด้านวชิาการ	และการประเมนิผล

งานสือ่การสอน	อาคารสถานทีก่เ็ป็นสิง่ทีต้่องค�านงึ

ถึงในด้านการให้บริการสื่อการสอน

 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

เป ็นองค ์ประกอบที่มีความส�าคัญล�าดับที่ 	 6	 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู ้บริหารและ 

ครูผู ้สอนมีความคิดเห็นว ่า	 ระบบการประกัน

คุณภาพมีความส�าคัญต่อสถานศึกษา	การประกัน

คุณภาพการศึกษา	 เป ็นกระบวนการ	 พัฒนา

คุณภาพการศึกษา	ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ได้ก�าหนด	ให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับสถานศึกษา	จึงต้อง 

จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยให ้ เป ็นส ่วนหนึ่ งขอกระบวนการบริหาร 

การศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	และ

สถานศึกษาจะต้องจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และ 

ต่อสาธารณชน	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา	เพือ่รองรบัการประกันคุณภาพ

ภายนอก	ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงให้ความ

ส�าคัญ	โดยมีการส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพ

ภายในให้มีความเข้มแข็งด้วยวงจรคุณภาพหรือ

วฒันธรรมคุณภาพ	มกีารจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ

เพื่อการบริหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน	

ชัดเจน	เป็นปัจจุบัน	และสถานศึกษาน�าผลการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานและประกอบ

การตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการสอดคล้อง

กับ	 แนวคิดของ	 อุทุมพร	 จามรมาน	 (2545)	 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ให้ความเห็นไว้ว่า	การประกันคุณภาพภายนอก	

หมายความว่า	การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากภายนอกโดยส�านักงานรับรอบ

มาตรฐานและประกันคณุภาพการศกึษาหรอืบคุคล	

หรอืหน่วยงานภายนอก	ทีส่�านกังานดงักล่าวรบัรอง	

เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

และ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ธีระ	 รุญเจริญ	

(2546)	ให้ความเห็นไว้ว่า	การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

การบริหารจัดการศึกษา	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ

ของการประกันคุณภาพ	คือ	การพัฒนาผู ้เรียน	 

ซึ่งกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยทั่วไปมี	3	ขั้นตอน	

คือ	การควบคุมคุณภาพ	การตรวจสอบคุณภาพ	

การประเมินคุณภาพ	เป็นการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษา	และหลักในกระบวนการ

ประกันคณุภาพภายในซึง่ได้แก่	การร่วมกนัวางแผน	

การร่วมมือปฏิบัติตามแผน	การร่วมกันตรวจสอบ	

การร่วมกันปรับปรุง

 ด้านภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน  

เป ็นองค ์ประกอบที่มีความส�าคัญล�าดับที่ 	 7	 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู ้บริหารและ 

ครูผู้สอนให้ความส�าคัญในด้านภาวะผู้น�าทางการ

เรียนการสอนโดยเน้นให้ครูผู ้สอนจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ให้น ่าสนใจเน้นทักษะกระบวนการ 

ที่ เหมาะสมกับศักยภาพของผู ้ เรียน	 มีเทคนิค 

การสอนแบบใหม่	นวัตกรรมใหม่	เพื่อให้ผู้เรียนได้

เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่	และเป็นผู้น�าด้านการเรียน 

การสอนนอกจากน้ันครูผู้สอนมีทักษะและความ

ช�านาญในการออกแบบกิจกรรมการเ รียนรู ้ 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดซ่ึงผลการ

วิจัยสอดคล้องกับแนวคิด	 เพชริน	สงค์ประเสริฐ	

(2551)	 ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ 

บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท�างานเป็นทีม

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน	พบว่า	รปูแบบการบรหิาร

งานวิชาการโดยยึดหลักการท�างานเป็นทีมท่ีได	้ 

จากการวิเคราะห์เอกสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และ

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	

และครูฝ ่ายวิชาการมี	 4	 องค ์ประกอบได้แก	่ 

1)	ภาวะผู้น�าทางการเรียนการสอน	ประกอบด้วย	 

พฤติกรรมของผู ้น�า 	 ด ้านการจัดองค ์กรเพื่อ 

การเรียนการสอน	การวางแผนองค์กรเพื่อการ

สอน	การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียน

การสอน	การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร	การวัด 

และประเมินผลการเรียนการสอน	2)	ขั้นตอน 

การท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	ประกอบด้วย	 

การรบัรูแ้ละค้นหาปัญหา	การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลู	การวางแผนปฏบิตักิาร	การน�า	แผนไปปฏบิตัิ	 

การประเมินผลลัพธ์	 3)	ภารกิจและขอบข่าย

งานวิชาการ	ประกอบด้วย	การพัฒนาหลักสูตร	 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล	ประเมิน

ผลและเทียบโอนผลการเรียน	การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	การพัฒนาสื่อนวัตกรรม	และ

เทคโนโลยีการศึกษา	การพัฒนาแหล่งการเรียนรู	้ 

การนิเทศการศึกษา	 การแนะแนวการศึกษา	 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา	การส่งเสริมความรู ้ทางวิชาการ 

แก่ชุมชน	4)	กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา	ประกอบด้วย	การวางแผนงาน

วิชาการการน�าแผนไปปฏิบัติ 	 การตรวจสอบ

ประเมินผลงานวิชาการ	การปรับปรุงงานวิชาการ
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ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
	 1.	 องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	2	มี	 7	 
องค์ประกอบด้วย	1)	การพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู ้ 	 2)	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ของ
นักเรียน	3)	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 
4)	การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน	5)	การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 6)	การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ	7)	ภาวะผู้น�าทางการเรียน
การสอน	
	 2.	 การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า	 
1)	ค่าไค-สแควร์	แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	2)	ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน	
(Goodness	of	Fit	Index	:	GFI)	มีค่าเท่ากับ	0.976	
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	
(Adjust	Goodness	of	Fit	 Index	:	AGFI)	มีค่า
เท่ากับ	0.955	(การวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่า	GFI>0.90	
และค่า	AGFI>0.90)	 3)	ค่า	RMSEA	 (Root	 
Mean	Square	Error	of	Approximation)	มีค่า
เท่ากับ	0.016	 (RMSEA	อยู ่ระหว่าง	0.05-0.)	
(x2=202.927,	df=173,	P=0.059,	RMSEA=0.016,	
x2/df=1.173<5,	GFI=0.976,	AGFI=0.955)	แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 3.	 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการของการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก	เขต	2	การยืนยันตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุโดยวิธีการชาติพันธ์วรรณา	(Ethnographic	
Future	Research	 :	EFR)	 โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ 
จ�านวน	5	ท่านได้พิจารณาประเด็นความถูกต้อง	 
เหมาะสม	ความเป็นไปได้	 และการน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิผลการตรวจสอบพบว่า	ผู้เชีย่วชาญ
ทกุท่านมคีวามเหน็สอดคล้องไปในทศิทางเดียวกนั
ว่า	รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก	เขต	2	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	 
การพฒันากระบวนการเรยีนรู	้การพฒันานวตักรรม
และเทคโนโลยี	 การพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายใน	ภาวะผู ้น�าด้านการเรียนการสอน	การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน	และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา	และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเป็นรูปแบบ
ที่มีความชัดเจน	 เพราะมีตัวแปรที่ส่งผลต่อกัน	 
เม่ือได้พิจารณาองค์ประกอบรูปแบบแล้วพบว่า
มีความครอบคลุม	องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารงาน 
ที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาและแต ่ละ 
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน	 เป้าหมายหลัก
ของการพัฒนารูปแบบคือการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ก�าหนดและมุ่งเน้น	เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการของนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความ
สามารถในการเรียนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ที่ดี	 โดยทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	มีการ 
ช่วยเหลอืส่งเสรมิและมกีระบวนการเพือ่การพฒันา
ให้ตรงจุด	มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง	
ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส�าคัญในโรงเรียน 
ที่จะต้องเป็นผู้น�าและศึกษามีหลักคิดและทฤษฏี
ในการบริหารวิชาการ	 ร่วมมือกับคณะครูและ 
ทุกฝ่ายในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ 
โรงเรียนให ้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 
Austin	and	Reynolds	ซึง่พบว่า	ความมปีระสิทธผิล
ของสถานศึกษาจะต้องประกอบด้วยการบรหิารงาน
วิชาการที่เข้มแข็ง	ในด้านต่างๆ	เช่น	การจัดระบบ
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ของหลักสูตรและการเรียนการสอน	การพัฒนา
บุคลากรด้านการสอน	การจัดการเวลาเรียนที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับ	การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง	การวางแผนร่วมกันและยังสอดคล้อง
กับ	Hoy	and	Miskel	ที่พบว่า	โรงเรียนมีคุณภาพ
ประสทิธผิลควรประกอบด้วย	3	ด้าน	คอื	ด้านปัจจยั	
ด้านกระบวนการ	และด้านผลที่ได้รับ	ซึ่งต้องได้รับ
การตรวจสอบและยงัได้ให้ข้อเสนอแนะแนวปฏบิตัิ
ที่ดีควรอธิบายสภาพหรือแนวทางกว้างแต่จะไม่
ระบุรายละเอียดมากเกินไป	สัมพันธ์กับส�านักงาน
มาตรฐานการศึกษา	 (Office	 for	Standard	 in	
Education)	ได้ศึกษาวิจัยการตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษาพบว่า	ควรด�าเนนิการตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	อย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้หลักการประเมินที่สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
ประเมนิผลทางการศกึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิา
ซ่ึงก�าหนดมาตรฐานการประเมิน	4	ประการคือ	 
1)	ด้านความมีประโยชน์	2)	ด้านความเป็นไปได	้
3)	ด้านความเหมาะสมและ	4)	ด้านความถูกต้อง	
ดังน้ัน	การตรวจสอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 
5	ท่าน	ที่ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันยืนยันว่า	 
รปูแบบการบริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	2	ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้	 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม	 
เป็นไปได้	 ความถูกต้องและการใช้ประโยชน์ 
ได้จริงและยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	การจะน�า 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้จึงควรเลือก
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	
จึงท�าให้เกิดการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 ผู ้บริหารควรน�าผลการวิจัยไปประยุกต์	 
ในการก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศึกษาและครผููส้อนควรศึกษารายละเอยีด
เพือ่น�าปรบัปรงุการจัดการเรยีนการสอนและพฒันา
วิชาชีพต่อไป
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่างองค ์
ประกอบการบริหารงานวิชาการที่ส ่ งผลต ่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาหรือพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา
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สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

Preferable Functional Competency of Textile and Garment Industrial Technicians 

as Needed by Enterprises in Bangkok Metropolis

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสมรรถนะการท�างานทีพ่งึประสงค์ของช่างเทคนคิอตุสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรงุเทพมหานคร	และ	2)	เปรยีบเทยีบ

สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่	สถานประกอบการ	จ�านวน	52	แห่ง	ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	

เจา้ของ	ผู้จดัการและหัวหน้าช่าง	จ�านวน	156	คน	เครือ่งมือหลกัที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	และสถติิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	ค่าที	(t-test)

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม	 

สถานประกอบการเห็นว่าโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณาจ�าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล�าดับ 

จากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ	 

รองลงมาได้แก่	ด้านส�ารวจจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ	และด้านด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 

ตามล�าดับ

	 2.	 ความต้องการสมรรถนะการท�างานของช่างเทคนิคอุตสาหกรรม	สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม 

ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่	โดยภาพรวม	มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	โดยสถานประกอบการขนาดใหญ่มีความต้องการมากกว่าสถานประกอบการ 
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ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	study	the	preferable	functional	competency	 

of	textile	and	garment	industrial	technicians	as	needed	by	enterprises	in	Bangkok	Metropolis.	

2)	compare	the	opinion	towards	the	preferable	functional	competency	of	textile	and	garment	

industrial	technicians	as	needed	by	enterprises	in	Bangkok	Metropolis	between	the	medium	

and	large	entrepreneurs.	The	sample	was	random	by	simple	random	sampling	method	included	

156	owners,	managers	and	chief	engineers	from	52	enterprises.	The	instrument	used	in	this	

study	consisted	of	questionnaire.	Data	was	analyzed	and	presented	in	the	form	of	frequency,	 

percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.

	 The	results	revealed	that:	

	 1.	 The	level	of	most	of	the	preferable	functional	competency	of	textile	and	garment	industrial	

technicians	as	needed	by	enterprises	in	Bangkok	Metropolis	were	high.	Considered	among	the	

functions,	the	high	level	of	the	preferable	functions	were	the	repair	and	maintenance	of	machinery	

and	equipment	manufacturing	textiles,	the	explore,	making,	and	develop	the	raw	textile	materials	

and	the	operation	of	textile	producing	respectively.	

	 2.	 The	preferable	functional	competency	of	textile	and	garment	industrial	technician	as	

needed	of	the	medium	and	large	enterprises	were	different	at	the	0.05	of	significant:	the	large	

enterprises	needs	such	technician	more	than	the	medium	enterprises.

บทน�า

	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 

มีการประยุกต์เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และการ

จัดการสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มีความจ�าเป็น

ต้องมีกลไกในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันใน

เชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

และทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งรัฐบาล

ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ	เน่ืองจากประเทศไทยเผชิญทั้งปัญหา

เศรษฐกิจและโครงสร้าง	จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยมีการก�าหนด

เป้าหมาย	การปรับโครงสร้างและการพัฒนา

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง	ซึ่งรวมถึง

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	โดยมีเป้าหมาย

ให้เป็นศูนย์กลางของเอเชยีและเพิม่ผลติภณัฑ์มวล

รวมให้เป็นสองเท่าของปัจจุบนั	โดยก�าหนดกลยทุธ์

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อสร้างเงื่อนไข

และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อผู ้ประกอบ

การ	อย่างไรก็ดี	ประเทศไทยยังประสบปัญหาใน

หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดระบบการ

พัฒนาก�าลังคนที่ดีอย่างต่อเนื่อง	และแรงงานใน

ระดับล่างของอุตสาหกรรม	สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ยังเสี่ยงต่อปัญหาความไม่มั่นคงด้านการจ้างงาน	 

(สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	 2547;	 
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อาคม	เติมพิทยาไพสิฐ,	2552)	โดยเฉพาะการผลิต 

ทรัพยากรมนุษย์ด ้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

เคร่ืองนุ่มห่ม	ในระดับอาชีวศึกษาประสบปัญหา

ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงองค์ความรู ้ต่อการ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ซึ่งในเชิง

ปริมาณน้ันเห็นได้จากการเข้าสู่ระบบการศึกษา 

ในสายอาชีวศึกษาซึ่งก�าลังลดลงในปัจจุบัน	

เ น่ืองจากระบบการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงไป	 

ส่วนในเชิงคุณภาพน้ันส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ

ปรับตัวด้านหลักสูตรและเครื่องมือต่างๆ	การเรียน

การสอนท่ีไม่ต่อเน่ือง	และยังไม่สอดรับกับ	ความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคอุตสาหกรรม

	 การจัดการเรียนการสอนในระบบเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มของ

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการเรียนการสอน

ที่จ�ากัดเพียง	2	ระดับ	คือ	1)	ระดับอาชีวศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	(ปวส.)	ใน

สถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	2)	 ระดับอุดมศึกษา	หลักสูตร

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	 ใน

สถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	แต่อย่างไรก็ตาม	ปัญหาส�าคัญคือ	 

การขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับกลาง	เนื่องจาก

ผลตอบแทนระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับ	ปวช.	

มาก	การเข้าศกึษาระดบัปรญิญาตรสีงูขึน้	จงึท�าให้

ผู้เรียนเลือกเรียนสายสามัญเพื่อเรียนต่อปริญญา

ตรี	 เพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่ากว่า	หนทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ�าเป็น

ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาของการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพ	มีการก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคคลด้านอาชีวศึกษา	เทคนิคศึกษา	

และเทคโนโลยี	 เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข ่ งขั น 	 (ส� านั กงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา, 	 2556)	 ซึ่ งในแต ่ละอาชีพ 

มี เป ้ าหมายหลัก คือ 	 ความพยายามในการ 

เชื่อมโยงโลกของการศึกษาและการท�างานเข้า 

ด้วยกัน	เพื่อให้การเรียนรู้และการฝึกอบรมอาชีพ

เป็นกระบวนการส�าหรับการพัฒนาอาชีพ	 เพิ่ม

ทักษะแรงงานก่อนเข้าท�างาน	และลดช่องว่าง

ของทักษะ	(Skills	Gap)	ซึ่งหมายถึงทักษะที่ขาด

ส�าหรบัคนทีท่�างาน	(Grubb	and	Ryan,	1999;	ชนะ	 

กสิภาร์,	2546:	5-13)	รวมถึงความร่วมมือระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่วน

เกี่ยวข้องกับระบบกลไกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด	เพื่อที่จะสามารถผลักดัน

ให้ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น	นอกจากน้ี	พระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษา	2551	(ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา,	2551)	มาตรา	6	ได้ระบุว่าการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการ

จัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ

ศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตก�าลังคน	และยกระดับ 

การศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน	และในมาตรา	10	 

ที่มุ ่งเน้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องค�านึงถึง 

การมส่ีวนร่วมของชมุชน	สงัคม	และสถานประกอบ

การในการก�าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา

ก�าลังคน	ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาได้

	 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าว	จงึเป็น

ประเด็นที่ควรให้ความสนใจศึกษาถึงสมรรถนะ 

การท� า ง านที่ พึ งป ระสงค ์ ขอ งช ่ า ง เทคนิ ค
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อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและ เครื่ อ งนุ ่ งห ่ มตาม 

ความต้องการของผู้ประกอบการ	เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	และยกระดับความ

สามารถของก�าลังคนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครือ่งนุ่งห่มให้สอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิ

ของสถานประกอบการ	อีกทั้งศึกษาเปรียบเทียบ

สมรรถนะของสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ว่ามี	ความต้องการที่แตกต่างกันหรือ

ไม่	ผลจากการวิจัยนี้	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ทั้งในด้านการจัดการอาชีวศึกษาในระบบและ 

การฝึกอบรมวิชาชีพ	ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีศักยภาพในการแข่งขัน

ตามยทุธศาสตร์การปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมของ

ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เ พ่ื อศึ กษาสมรรถนะการท� า งาน 

ที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และ เครื่ อ งนุ ่ ง ห ่ มตามความต ้ อ งการของ 

สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการท�างาน

ที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ ่งห่มตามความต้องการของสถาน

ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย

	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือ	สถานประกอบการ

ในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มทีข่ึน้ทะเบยีน

กับสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม	 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	58	แห่ง

	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	การวิจัยนี้มุ ่งศึกษา

สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มที่พึงประสงค์

ตามทศันะของสถานประกอบการ	ตามแนวคดิของ

มนต์ชัย	มนูธาราม	(2550)	โดยจ�าแนกสมรรถนะ 

ที่พึ่งประสงค์	ออกเป็น	8	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านส�ารวจ	

จัดหาและพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ	2)	ด้านวิจัยและ

พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	3)	ด้านพัฒนา

ศักยภาพก�าลังคนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ	4)	ด้าน

พัฒนาและรักษามาตรฐานการท�างานของตนเอง

และหน่วยงาน	5)	ด้านวางแผนการผลิต	พัฒนา

ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการผลิตสิ่งทอ	6)	ด้าน

ด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	7)	ด้านควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	และ	8)	ด้านซ่อมและ

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ

สมมติฐานในการวิจัย

	 ความต้องการสมรรถนะการท�างานที่พึง

ประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครือ่งนุง่ห่มของสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่	ในด้านส�ารวจจดัหาและพฒันาวตัถดิุบ

สิ่งทอ	ด้านวิจัยและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ 

สิง่ทอ	ด้านพฒันาศกัยภาพก�าลงัคนในอตุสาหกรรม

สิ่งทอ	ด้านพัฒนา	และรักษามาตรฐานการท�างาน

ของตนเองและหน่วยงาน	ด้านวางแผนการผลิต	

พัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการผลิตสิ่งทอ	

ด้านด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ด้านควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 และด้านซ ่อมและ 

บ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ	 

มีความแตกต่างกัน
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การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Research)	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	

คือ	สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	58	แห่ง	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย

ตาราง	Krejcie	and	Morgan	และใช้วิธีการสุ่ม 

อย่างง่าย	(Simple	random	sampling)	ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	52	แห่ง	 โดยผู ้ให ้ข ้อมูลของ 

สถานประกอบการในแต่ละแห่งประกอบด้วย	

เจ้าของ	 ผู ้จัดการ	และหัวหน้าช่าง	 รวมทั้งสิ้น	

156	คน	 เครื่องมือหลักที่ใช ้ในการศึกษาเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	 

ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่า 

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และ 

ค่า	t-test

ผลการวิจัย

	 1.	 สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของ 

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม

ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร	พบว่า	กลุ ่มตัวอย่างมีระดับ 

ความต้องการสมรรถนะ	การท�างานที่พึงประสงค์

ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง 

นุ่งห่มโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	ระดับความต้องการสมรรถนะ

การท�างานที่พึงประสงค์อยู ่ในระดับมาก	 คือ	 

ด้านซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

การผลิตสิ่งทอ	รองลงมา	ได้แก่	ด้านส�ารวจ	จัดหา

และพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ	และด้านด�าเนินการ 

ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	1	

สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์

ด้านส�ารวจจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ

ด้านวิจัยและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ด้านพัฒนาศักยภาพก�าลังคนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้านพัฒนาและรักษามาตรฐานการท�างานของตนเองและหน่วยงาน

ด้านวางแผนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการผลิตสิ่งทอ

ด้านด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ด้านซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ

รวม

	 3.87

	 3.37

	 3.46

	 3.57

	 3.56

	 3.73

	 3.32

	 3.93

 3.60

S.D.

	 0.54

	 0.62

	 0.62

	 0.64

	 0.67

	 0.67

	 0.88

	 0.81

 0.68

ระดับความ

ต้องการ

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

ตารางที่ 1	สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ในภาพรวม	และจ�าแนกตามรายด้าน

(n=156)
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	 จากตารางที่	10	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความต้องการสมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค	์
ของช่างเทคนคิอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม
โดยรวม	อยู่ในระดบัมาก	(=3.60)	และเมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า	ระดับความต้องการสมรรถนะ
การท�างานที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก	คือ	ด้าน
ซ่อมและบ�ารงุรกัษาเครือ่งจักรและอปุกรณ์การผลิต
สิ่งทอ	(=3.93)	รองลงมา	ได้แก่	ด้านส�ารวจ	จัดหา
และพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ	(=3.87)	และด้านด�าเนิน
การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	(=3.73)	ตามล�าดับ	
	 2.	 เปรียบเทียบสมรรถนะการท�างาน 
ทีพ่งึประสงค์ของช่างเทคนคิอตุสาหกรรมส่ิงทอและ
เครือ่งนุ่งห่มของสถานประกอบการขนาดกลางและ
สถานประกอบการขนาดใหญ่	พบว่า	ความต้องการ 
สมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มตามความ
ต้องการของสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	
0.05	ดังนี้
	 ด ้านส�ารวจ	 จัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ 
สิ่งทอ	พบว่า	ความต้องการสมรรถนะการท�างาน 
ที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มของสถานประกอบการขนาดกลาง
กับสถานประกอบการขนาดใหญ่	มีความต้องการ
สมรรถนะด้านส�ารวจ	จัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ
สิ่งทอแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	0.05	
โดยทีส่ถานประกอบการขนาดกลางมคีวามต้องการ
มากกว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่
	 ด้านพัฒนาและรักษามาตรฐานการท�างาน
ของตนเองและหน่วยงาน	พบว่า	ความต้องการ
สมรรถนะการท�างานของช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของสถานประกอบการ
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่	ความต้องการสมรรถนะ 

ด้านพฒันาและรกัษมาตรฐาน	ารท�างานของตนเอง
และหน่วยงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทีร่ะดบั	
0.05	โดยที่สถานประกอบการขนาดใหญ่มีความ
ต้องการมากกว่าสถานประกอบการขนาดกลาง
	 ด้านด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	พบว่า	 
ความต้องการสมรรถนะการท�างานของช ่าง
เทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของ 
สถานประกอบการขนาดกลางกับผู ้ประกอบ
การขนาดใหญ่	มีความต้องการสมรรถนะด้าน 
ด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอแตกต่างกัน 
อย ่างมี นัยส�าคัญที่ ระดับ	 0.05	 โดยที่สถาน 
ประกอบการขนาดกลาง	มีความต้องการมากกว่า
สถานประกอบการขนาดใหญ่
	 ด้านซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ	พบว่า	ความต้องการ
สมรรถนะการท�างานของช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของสถานประกอบการ
ขนาดกลางกับสถานประกอบการขนาดใหญ่	 
มคีวามต้องการสมรรถนะ	ด้านซ่อมและบ�ารงุรกัษา 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	 โดยที่สถาน 
ประกอบการขนาดใหญ่	มีความต้องการมากกว่า
สถานประกอบการขนาดกลาง
	 ภาพรวมความต้องการสมรรถนะ	พบว่า	
ความต้องการสมรรถนะการท�างานของช่างเทคนิค
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของสถาน
ประกอบการขนาดกลางกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่	มีความต้องการสมรรถนะการท�างาน
ของช่างเทคนคิอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม
โดยภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	
0.05	โดยที่สถานประกอบการขนาดใหญ่	มีความ
ต้องการมากกว่าสถานประกอบการขนาดกลาง
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ตาราง 2	 เปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะการท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

	 	 และเครื่องนุ่งห่มของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยการทดสอบค่าที

*p<0.05

ขนาดสถาน

ประกอบการ

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

	 3.58

	 4.34

S.D

	 .13

	 .59

t

	 -5.61*

p

	 .00
ภาพรวมความต้องการสมรรถนะ

	 จากตารางที่ 	 2	 แสดงว่าความต้องการ
สมรรถนะการท�างานของช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของสถานประกอบการ 
ที่มีขนาดแตกต่างกัน	คือสถานประกอบการขนาด
กลางกับขนาดใหญ่	มีความเห็นโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
(t=-5.61,	p=.00)	โดยที่สถานประกอบการขนาด
ใหญ่มีความต้องการสมรรถนะการท�างานของ 
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม	 
( =4.34)	มากกว่าขนาดกลาง	( =3.58)
	 ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลนี้ 	 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนดไว้	กล่าวคือ	
สถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องการสมรรถนะ 
ในการท�างานของช่างเทคนคิอตุสาหกรรม	มากกว่า
แตกต่างจากสถานประกอบการขนาดกลาง

อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษา	พบว่า	สมรรถนะการ
ท�างานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มของสถานประกอบการ
ขนาดกลางและสถานประกอบการขนาดใหญ่	โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่
ระดับ	0.05	โดยที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ม ี

ความต้องการสมรรถนะด้านพัฒนาและรักษา
มาตรฐานการท�างานของตนเองและหน่วยงาน	 
และด้านซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อปุกรณ์การผลติสิง่ทอ	มากกว่าสถานประกอบการ 
ขนาดกลาง 	 สอดคล ้ อ งกั บการศึ กษาของ	 
สมชิด	 รัตนอุดม	 (2547)	ที่ศึกษาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาผ้าและเครื่อง 
แต่งกายส�าหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	สถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความพึงประสงค์
ด้านคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะเฉพาะ	
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
เช่นเดียวกับการศึกษาของสุรชัย	ธรรมทวีธิกุล	
(2548)	ที่ศึกษาลักษณะความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีต่อ
บุคลากรอาชีวศึกษาสายช่าง	และศักยภาพของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในการตอบสนองต่อโรงงาน 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	พบว่า	ปัจจัย
หลักที่ส�าคัญต่อบุคลากรอาชีวศึกษาสายช่าง	 
คือ	ระดับความต้องการด้านอาชีวศึกษาสายช่าง
ของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่	ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่มีความพร้อม
ในด้านของปัจจัยการผลิต	การจัดการกับระบบ
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มาตรฐานการผลิต	มีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี
ก้าวหน้าให้ผลผลิตและคุณภาพสูง	ประกอบกับ
ความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีเป็นจ�านวนมาก	
รวมทั้งยังสามารถผลิตวัตถุดิบส่ิงทอได้หลายชนิด	
มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
ในหลายรูปแบบ	และมีแรงงานที่มีทักษะมากกว่า	
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ของกลุ่มผู้ประกอบการ	 ซ่ึงจะต้องมีการควบคุม
คุณภาพ	 สร ้ า งมูลค ่ า เพิ่ ม 	 และในอนาคต 
สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีการขยายตัว 
มากขึ้น	 ไม่เพียงแต่ความสามารถในการผลิต 
เท่านั้น	แต่ยังจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการ
บริการครบวงจร	ตั้งแต่การออกแบบ	การผลิต	 
จนถึงการบริหารจัดส ่งสินค ้าให ้กับลูกค ้าได ้	 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้	(Dale	
and	Hes,	1995:	80)	ท�าให้สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ต้องมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ	
มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต	ตลอดจน
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการรายอื่นทั้ง
ห่วงโซ่คุณค่า	ซ่ึงสอดคล้องกับ	มนต์ชัย	มนูธาราม	 
(2550)	ที่ศึกษาการพัฒนากระบวนการก�าหนด
คณุวฒุวิชิาชพีอตุสาหกรรมสิง่ทอ	พบว่า	สมรรถนะ
การท�างานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อแรงงานอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	8	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านส�ารวจ	
จัดหาและพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอ	2)	ด้านวิจัยและ
พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	3)	ด้านพัฒนา
ศักยภาพก�าลังคนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ	4)	ด้าน
พัฒนาและรักษามาตรฐานการท�างานของตนเอง
และหน่วยงาน	5)	ด้านวางแผนการผลิต	พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการผลิตสิ่งทอ	6)	ด้าน
ด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	7)	ด้านควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	และ	8)	ด้านซ่อมและ
บ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ่งทอ	

นอกจากนียั้งสอดคล้องกับการศกึษาของ	พชัราวลยั	
วงศ์บุญสิน	และคณะ	(2546)	ที่ได้กล่าวถึงทักษะ
และสมรรถนะที่มีความจ�าเป็นต่อแรงงานของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	ได้แก่	ทักษะ
ด้านกระบวนการสิ่งทอ	ทักษะด้านการใช้และดูแล
เครือ่งจกัร	ทกัษะด้านการดูแลความปลอดภยั	และ
ทักษะด้านการแก้ปัญหา	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	 
ควรปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนักระแสการเปล่ียนแปลง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง 
นุ่งห่ม	เพื่อเป็นการเตรียมก�าลังคนให้ตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ	โดยเฉพาะ
สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม	ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
การประยุกต์ใช ้เพื่อการท�างานให้นักศึกษามี 
ความสามารถด้านส�ารวจและจัดหาและพัฒนา
วัตถุดิบสิ่งทอ	 ด ้านการควบคุมประสิทธิภาพ
ของการผลิตสิ่งทอ	ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอตาม 
ข้อก�าหนด	ปฏิบัติงานสิ่งทอตามคู่มือ	ด้านการ
บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตส่ิงทอ	 
และด ้านบ�ารุง รักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ  ์
ให้พร้อมใช้งาน	
	 2.	 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	
ควรจดัหลกัสตูรแบบมส่ีวนร่วมระหว่างสถาบันการ
ศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างหรือพัฒนา
หลักสูตรท่ีเหมาะสม	พร้อมทั้งร่วมมือและผลักดัน
ให้สามารถด�าเนินการเรยีนการสอนภายใต้หลกัสตูร
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้ได้ผู ้ส�าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชพีได้อย่างมอือาชพีตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
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	 3.	 ภ า ค รั ฐ ค ว ร ผ ลั ก ดั น ใ ห ้ ส ถ า บั น
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห ่มเข ้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการ
สร้างมาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	พัฒนา
ผลิตภัณฑ์	และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด 
องค ์ความรู ้ ให ้กลุ ่มอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ 
เครื่องนุ่งห่ม
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 ค ว รศึ กษา วิ จั ย เ ก่ี ย ว กับ รู ปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของช่างอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เครื่องนุ ่งห ่มให ้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เครื่องนุ่งห่ม
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การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

The Development of Augmented Reality Technology 

in Leaflet Media on Computer Technology

ค�าส�าคัญ	:	เทคโนโลยีเสมือนจริง,	แผ่นพับ,	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	3)	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	4)	เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	 เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 

โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	แบบ	one	group	pretest-posttest	design	ประชากรที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ของโรงเรียนสีกัน	(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)	276	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการทดลอง	ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	sampling)	มีจ�านวนทั้งหมด	36	คน	เครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัย	ได้แก่	 เทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ได้แก่	ค่าร้อยละ,	 

ค่าเฉลี่ย,	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,	ค่าดัชนีประสิทธิผล	และใช้อนุมานสถิติด้วย	dependent	t-test	

 ผลการวิจัยพบว่า

		 1.	 เทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	82.11/83.44	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้	

		 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	 

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

		 3.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	 

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	เท่ากับ	0.73	หมายความว่า	นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นหรือมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	73

	 4.	 ความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ต่ีอเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	

พบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

ปิยะมาศ	แก้วเจริญ*,	วริสรา	ธีรธัญปิยศุภร

Piyamart	Kaewcharoen,	Warisara	Teeratunpiyasuporn
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

*ผู้นิพนธ์หลัก	e-mail	:	knumtip.23@gmail.com
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	develop	of	augmented	reality	technology	in	 

leaflet	media	on	Computer	Technology	to	meet	the	efficiency	at	80/80,	2)	To	determine	the	 

student’s	achievement	from	the	usage	of	augmented	reality	technology	in	 leaflet	media	on	 

Computer	Technology,	3)	to	find	out	effective	index	of	students’	achievement	from	the	use	

of	augmented	reality	technology	in	 leaflet	media	on	Computer	Technology,	and	4)	to	study	 

students’	satisfaction	towards	augmented	reality	 technology	in	 leaflet	media	on	Computer	

Technology.	The	research	design	was	an	experimental	 research	with	one	group	pretest- 

posttest.	Population	of	 the	research	 included	276	Mathayomsuksa	5	students	of	Seekan	

(Wattananunupathum)	School.	The	sample	were	36	students	which	were	retrieved	by	cluster	

random	sampling	technique.	The	instruments	used	for	data	collection	were	augmented	reality	

technology	in	leaflet	media	on	Computer	Technology,	achievement	test,	and	questionnaire.	The	

statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	effective	index,	and	

dependent	t-test.

	 The	research	findings	were	as	follows:

	 1.	 The	developed	augmented	reality	technology	in	leaflet	media	on	Computer	Technology	

revealed	efficiency	at	82.11/83.44	which	was	above	the	set	criterion	at	80/80.

	 2.	 The	posttest	of	students’	achievement	from	the	use	of	augmented	reality	technology	

in	 leaflet	media	on	Computer	Technology	was	higher	than	pretest	at	statistical	significance	

(t-test=37.73	p=0.00).

	 3.	 The	effective	 index	of	students’	achievement	from	the	use	of	augmented	reality	

technology	in	leaflet	media	on	Computer	Technology	was	at	0.73,	that	is,	73%	of	the	student’s	

school	record	is	relatively	high.

	 4.	 The	students’	satisfaction	towards	augmented	reality	technology	in	leaflet	media	on	

Computer	Technology	was	at	high	level.

Keywords	:	Augmented	reality,	Leaflet	Media,	Computer	Technology
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บทน�า

	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆ	ด้าน	ทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมอันน�าไปสู่ 

การปรับตัวของมนุษย์ในสังคมเพื่อให้สามารถ

แข่งขันหรืออยู่รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน	์ 

ซึง่การปรับตวัของมนษุย์ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ที่เรียกว่า	“สังคมความรู้”	(Knowledge	Society)	

ที่ จะต ้องให ้ความส�าคัญต ่อการใช ้ความรู ้	

(Knowledge)	และนวัตกรรม	(Innovation)	เป็น

ปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เพื่อรองรับ 

การพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันในสงัคม/เศรษฐกจิแห่งความรู	้(knowledge-

based	economy/society)	

	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ	ได้ถูก

น�ามาใช ้ในการพัฒนาความรู ้และนวัตกรรม	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้

ในการจัดการศึกษา	เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการ

เรยีนการสอนทีก้่าวหน้าตามสมยัและทนัเทคโนโลย	ี

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	(Augmented	Reality	

Technology)	นับเป็นวิถีทางอย่างหนึ่งในการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	ตาม

กรอบแนวความคิดโรงเรียน	 ICT	 (Information	

and	Communication	Technology)	ของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 (2554)	 ได้ระบุไว ้ว ่า	 การน�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารมาเป็น 

เคร่ืองมือในการจัดการศึกษาทั้งในด ้านการ

พัฒนาองค์ความรู้	กระบวนการจัดการศึกษาและ

กิจกรรมผู้เรียน	สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีคนเก่ง	

มีคุณธรรมจริยธรรม	ในการใช้	 ICT	เป็นเครื่องมือ

เสริมแสวงหาความรู้	และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน”

	 Augmented	Reality	Technology	หรือ

ที่เรียกสั้นๆ	ว่า	AR	 เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน

โลกความเป็นจริง	และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมา	 

ผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์	(Software)	หรือ	

แอปพลิเคชัน	 (application)	โดยรับข้อมูลผ่าน 

เวบ็แคม	(Web-cam)	กล้องมอืถอื	(Mobile-Phone)	 

คอมพิวเตอร ์ 	 หรืออุปกรณ์อื่นๆ	 ที่ เกี่ยวข ้อง	 

ซึ่งภาพเสมือนจริงจะปรากฏบนจอมือถือ	 จอ

คอมพิวเตอร ์ 	 หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ	

ภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏข้ึนนี้จะมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ใช้ได้ทันที	ทั้งในลักษณะภาพสามมิติ	ภาพ

เคลือ่นไหว	และเสยีงประกอบ	ซึง่การน�าเทคโนโลยี

เสมอืนจรงิมาประยกุต์ใช้เป็นสือ่การสอนนัน้ถอืเป็น 

รูปแบบหนึ่งของการสอนเชิงอิเล็กโทรนิกส์ที่ได  ้

เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในปัจจบัุน	เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเต็มศักยภาพ	

โดยใช้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

ในการสร้างสือ่การสอน	เพิม่ความน่าสนใจ	กระตุน้

ให้เกิดการเรียนรู้และเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

ของผู้เรียน	สอดคล้องกับ	วิวัฒน์	มีสุวรรณ์	(2554)	

ได้กล่าวถงึบทบาทของเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในด้าน

การศกึษาว่า	โลกเสมอืนจริงสามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา	

ให้ข้อมูลสาระด้านการศึกษากับผู ้เรียนได้ทันที	 

ผู ้ เ รี ยน ได ้ สั มผั สประสบการณ ์ ใหม ่ ในมิ ต ิ

ที่เสมือนจริง	ผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู	้

รปูแบบการเรยีนรูป้รบัเปลีย่นเป็นโลกเสมอืนผสาน

โลกจริงมากขึ้น	เข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้

	 การน�าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ประกอบ

การเรียนการสอนมีลักษณะของการเป็นสื่อเสริม	

(supplementary)	 จากการจัดการเรียนการ

สอนหลัก	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้
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จากเทคโนโลยีเสมือนจริงเพิ่มเติมจากการเรียน 

ในห้องเรียน	เพียงอย่างเดียว	การใช้เทคโนโลยี

เสมือนจริงในลักษณะนี้ผู ้สอนต้องการให้ผู้เรียน 

มีทางเลือกส�าหรับการเข้าถึงเนื้อหา	ต่อเติมความรู้ 

ให้แก่ผู ้เรียน	(Parson,	1997	อ้างใน	กิดานันท	์ 

มลิทอง,	2548)	สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวด	4	มาตรา	

22	ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	และ 

หมวด	9	มาตรา	66	ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา

ขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา

ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	ประกอบกับ 

คุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าว 

เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางการเรียนรู ้ 

ในศตวรรษที่	21	คือ	สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทาง 

การเรียนการรับการสนับสนุนจากบุคลากร	และ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุนเพื่อช่วย

ให้การเรียนการสอนบรรลุผล	ผู ้ เรียนมีโอกาส 

เข้าถึงสื่อ	เทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู ้

ที่มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบระบบ

การเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือ 

การเรียนรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	 

(สมศักดิ์	 เตชะโกสติ	และพัลลภ	พิริยะสุรวงศ์,	

2558)	ทั้งยังน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู ้เรียนมี

ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพิ่มมากขึ้น	น�า

ศักยภาพของเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาประยุกต	์

สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย	ให้

ผู ้เรียนได้เรียนรู ้	ซึ่งเชื่อว่าการจัดการเรียนรู ้โดย

ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการ 

เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากความส�าคัญข้างต้น	ผู้วิจัยจึงต้องการ

ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เนื่องจากสื่อแผ่น

พับเป็นสื่อที่มีลักษณะเด่นคือ	มีขนาดเล็ก	พกพา

ได้สะดวก	ให้ข้อมูลรายละเอียดได้ชัดเจน	ผู้อ่าน

สามารถเลือกอ่านเวลาใดก็สามารถออกแบบได้

อย่างอิสระ	หลากหลาย	และเหมาะสมที่จะใส่

สัญลักษณ์หรือ	“Marker”	ของเทคโนโลยีเสมือน

จริง	 โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการอ่านผ่านกล้อง

เว็บแคม	กล้องของแท็บเล็ต	สมาร์ทโฟน	หรือ 

อปุกรณ์อ่ืนๆ	เมือ่แอพพลเิคช่ันทีใ่ช้งานอยูป่ระมวล

ผลสัญลักษณ์หรือ	“Marker”	แอพพลิเคชั่นก็จะ

แสดงผลข้อมูลภาพสามมิติที่ก�าหนดไว้จากความ

สะดวกในการใช้งานของสื่อแผ่นพับ	และความ

น่าสนใจของเทคโนโลยีเสมือนจริง	ผู ้วิจัยจึงได้

ท�าการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้ได้รูปแบบ

การเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู ้เรียนจะสามารถ

เข้าถึงและเข้าใจระบบเน้ือหาได้โดยง่าย	สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้จากทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์	ทั้งยังส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง	(self-directed	learning)	 

ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสนใจของตนส่งเสริม

การใช ้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ด ้วย 

ตนเองตามสภาวะของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใน

สื่อแผ่นพับ	 เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80
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		 2)	 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อ 

แผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 3)	 เพ่ือหาค่าดชันปีระสทิธผิลทางการเรยีน

ของนักเรยีนท่ีเรยีนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่

แผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 4)	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ตัวจัดกระท�า ผลของการจัดกระท�า

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

สมมติฐาน

		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

หลังเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 ประชากร

	 ประชากรท่ีใช ้ในการวิจัยเป ็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	5	โรงเรียนสีกัน	(วัฒนานันท์

อุปถัมภ์)	ที่เรียนในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	

ทั้งหมด	9	ห้อง	จ�านวน	276	คน

 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่าง	เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	โรงเรยีนสกีนั	(วฒันานันท์อปุถมัภ์)	ได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster		sampling)	(บุญเรียง	

ขจรศิลป์,	2543)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	1	ห้อง	คือ	ห้อง	

ม.5/2	จ�านวน	36	คน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 ได ้สื่อเทคโนโลยี เสมือนจริงในสื่อ 

แผ ่นพับ	 เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถน�าไปใช้เป็นส่ือ

ในการจัดการเรียนการสอนได้	

	 2.	 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับครูผู ้สอนใน

การพฒันาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในเนือ้หาวชิาอืน่ๆ	 

ต่อไป

การเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ในสือแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ในสือแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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การด�าเนินการวิจัย

	 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ดลอ ง	

(experimental	 research)	แบบ	one	group	

pretest-posttest	design	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	 เรื่อง	

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ซึ่งผู ้ วิจัยได้ออกแบบ

แผนการทดลองไว้ดังนี้

O
1
												X												O

2

นันท์อุปถัมภ์)	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	 

ซึ่งด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

		 1.	 อ ธิ บ า ย ข้ั นตอนกา ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ 

จุดประสงค์การเรียน	

		 2.	 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน	

โดยให้เวลาท�าแบบทดสอบ	30	นาที	แล้วน�าข้อมูล

ที่ได้ไปวิเคราะห์	

		 3.	 จดัการเรยีนรูผ่้านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ

ในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	โดย 

แบ่งเนื้อหาเป็น	3	บท	พร้อมให้ท�าแบบฝึกหัด 

เพื่อวัดผลหลังเรียนจบการเรียนรู้ในแต่ละบท

		 4.	 ให ้นัก เรียนท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนจ�านวน	30	ข้อ	โดยให้เวลา 

ท�าแบบทดสอบ	30	นาที	

		 5.	 ให้นักศึกษาท�าแบบสอบถามความ 

พึงพอใจที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 6.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์ตามวิธีทาง

สถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปและสรุปผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดย

หาค่าดัชนีความยากง่าย	(p)	ดัชนีอ�านาจจ�าแนก	

(r)	และค่าความเชื่อมั่น	สูตร	KR-20	ของ	Kuder	

Richardson	(บุญเรียง	ขจรศิลป์,	2543)	

	 2.	 วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนกัเรยีน	โดยใช้สถติิพืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

		 3.	 หาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเสมือนจริง

ในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	โดย 

		 O
1
	แทน	การทดสอบก่อนเรียนของกลุ ่ม

ทดลองที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่น

พับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 X	แทน	การทดลองการเรยีนของกลุ่มทดลอง	

ทีเ่รยีนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจริงในสือ่แผ่นพบั	เร่ือง	

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 O
2
	แทน	การทดสอบหลังเรียนของกลุ ่ม

ทดลองที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่น

พับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 เทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

	 2.	 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน	

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

		 	3.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 งานวิจัยนี้	 เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5/2	 โรงเรียนสีกัน	 (วัฒนา
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ใช้สูตร	E1/E2	ให้ได้ตามเกณฑ์	80/80	(ชัยยงค์	

พรหมวงศ์,	2556)	

	 4.	 หาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน

ที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	

เร่ือง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	โดยการหาค่าดัชนี

ประสิทธิผล	(เผชิญ	กิจระการ,	2546)	

	 1.	 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่ เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	พบ

ว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย	

(=25.28,	S.D.=2.17)	และคะแนนก่อนเรียนมี

ค่าเฉล่ีย	 (=12.31,	S.D.=1.83)	การทดสอบค่า	

ผลการวิจัย

		 1.	 ผลการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใน

สื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	พบว่า 

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	82.11/83.44	ซึง่อยูใ่นเกณฑ์

ยอมรับได้และสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้

t-test	พบว่าได้ค่า	t	เท่ากับ	37.73	ซึ่งมีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .05	แสดงว่า	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

เทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์	สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

ตาราง 1	 ผลการหาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์

	 82.11

	 83.44

รายการ

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน	(E
1
)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(E
2
)

คะแนนเต็ม

30

30

S.D.

	 24.63

	 25.03

ร้อยละ

	 1.67

	 1.45

(n=30)	

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ตาราง 2	 ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	 

	 	 เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

	 37.73

รายการ

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

30

30

	 12.31

	 25.28

t

	 1.83

	 2.17

	 0.00	*

p

(n=36)	

คะแนนเต็ม S.D.
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	 4.	 ผลการหาค่าความพงึพอใจของนักเรยีน

ที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	

	 3.	 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	เท่ากับ	

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.41

0.73	แสดงว่า	นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น	0.73	หรือ 

คิดเป็นร้อยละ	73

ตาราง 4	 ผลการหาค่าความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอเทคโนโลยเีสมือนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยี 

	 	 คอมพิวเตอร์

รายการที่ประเมิน

1. ด้านเนื้อหา

	 1.1	 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

	 1.2	 การเรียงล�าดับเนื้อหามีความต่อเนื่องและเข้าใจง่าย

	 1.3	 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละตอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน	

	 1.4	 เนื้อหาที่น�าเสนอสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง	ชัดเจน

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์

S.D.

	 4.39

	 4.36

	 4.44

	 4.42

 4.40

ระดับความ

พึงพอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

	 0.60

	 0.76

	 0.65

	 0.69

 0.68

ตาราง 3	 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อ 

	 	 แผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

0.7331

คะแนนทดสอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลรวมของคะแนน

443

910

30

30

คะแนนเต็ม E.I.

(n=36)	

(n=36)
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ตาราง 4	 ผลการหาค่าความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอเทคโนโลยเีสมือนจริงในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยี 

	 	 คอมพิวเตอร์	(ต่อ)

รายการที่ประเมิน

3. ด้านภาษา และเทคนิคการน�าเสนอ

	 3.1	 ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง

	 3.2	 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะกับระดับของผู้เรียน

	 3.3	 เทคนิคที่ใช้ในการน�าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ

4. ด้านตัวอักษร

	 4.1	 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม

	 4.2	 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่านง่าย

	 4.3	 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์

	 4.36

	 4.33

	 4.39

	 4.31

	 4.47

	 4.39

 4.36

4.39

ระดับความ

พึงพอใจ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

	 0.72

	 0.76

	 0.64

	 0.67

	 0.51

	 0.49

 0.71

0.56

(n=36)

2. ด้านกราฟิกและเสียงบรรยาย 

	 2.1	 ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา

	 2.2	 ปริมาณของภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน

	 2.3	 ความสวยงามของภาพที่ใช้ในการน�าเสนอ

	 2.4	 เสียงบรรยายมีความชัดเจนและถูกต้องตามเนื้อหา

	 2.5	 มกีารใช้ภาพและเสยีงเพือ่เร้าความสนใจได้อย่างเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

	 4.50

	 4.28

	 4.61

	 4.22

	 4.39

 4.40

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

	 0.56

	 0.70

	 0.55

	 0.76

	 0.64

 0.64

S.D.
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ตาราง 4	 ผลการหาค่าความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอเทคโนโลยเีสมือนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยี 

	 	 คอมพิวเตอร์	(ต่อ)

รายการที่ประเมิน

5. ภาพรวมของสื่อ

	 5.1	 สื่อมีความน่าสนใจ

	 5.2	 สื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้

	 5.3	 ความเหมาะสมของการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

	 5.4	 เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง

	 5.5	 ความสะดวกของการใช้งาน	

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการวิเคราะห์

	 4.56

	 4.42

	 4.36

	 4.50

	 4.44

 4.46

 4.41

ระดับความ

พึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

	 0.65

	 0.60

	 0.49

	 0.65

	 0.69

 0.62

 0.64

อภิปรายผล
	 จากผลการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใน
สื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	สามารถ
น�ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ดังนี้
	 1.	 ผลการหาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
เสมือนจริ งในสื่อแผ ่นพับ	 เรื่ อง 	 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นไปตามสมติฐาน 
ทีก่�าหนดไว้คอื	เทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	 
เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
82.11/83.44	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ต้ังไว้โดย
นักเรียนสามารถท�าคะแนนทดสอบระหว่างเรียน
ได้ร้อยละ	82.11	 (=24.63,	S.D.=1.67)	และ
ท�าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ	 
83.44	(=25.03,	S.D.=1.45)	แสดงว่า	เทคโนโลยี
เสมือนจริ งในสื่อแผ ่นพับ	 เรื่ อง 	 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว	้
สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้	ทั้งน้ี
เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการเรียนการสอน
และพัฒนาสื่อตามหลักการ	ADDIE	MODEL	 
(กิดานันท ์ 	 มลิทอง,	 2548)	 คือ	 1.Analysis	 
การวิเคราะห์ผู ้เรียน	วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร	
ก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ	วัยและช่วงชั้นของผู้เรียน	2.Design	
การออกแบบ	การเขียนผังงานและแผนการด�าเนิน
เรื่อง	 (Storyboard)	 เพื่อก�าหนดการน�าเสนอ
เนื้อหา	3.Development	กระบวนการพัฒนาซึ่ง 
ทุกขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ภายใต้การควบคุม
และตรวจสอบของผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านเ น้ือหา	 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการวดัและประเมนิผล	ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเทคนิคการผลิต	จากนั้นท�าการปรับปรุงแก้ไข

(n=36)

S.D.
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สือ่ตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญและน�าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อ	 โดย
ท�าการประเมินผลจากกลุ่มทดลอง	แล้วน�าผลที่ได้
ไปท�าการปรับปรุงแก้ไขจนได้ส่ือที่มีประสิทธิภาพ	 
4.Implementation	การน�าสื่อที่สร ้างขึ้นและ
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียน 
กลุ ่มตัวอย่าง	 5.Evaluation	 การประเมินผล	 
สรุปการใช้งานสื่อของกลุ่มตัวอย่าง
	 จากการสร้างสื่อตามล�าดับขั้นตอนดังกล่าว
ท�าให้ได้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ	สามารถน�าไปใช  ้
ในการจัดการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างด	ีสอดคล้อง
กับ	ศรีสุคนธ์	พุทธรักษา	(2557)	ได้ท�าการศึกษา
เร่ือง	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎี 
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน	เรื่อง	การสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี	1	พบว่า	การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้ผ ่านชิ้นงาน	 เรื่อง 	 การสร ้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	79.71/78.59	ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์	75/75	ที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี้เนื่องจาก
บทเรยีนบนเวบ็มกีระบวนการสร้างและพัฒนาตาม
หลักการออกแบบระบบการเรียนการสอน	ADDIE	
MODEL	ตามล�าดับขั้นตอนท้ัง	5	ขั้นตอน	ท�าให้
ได้สื่อที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน	มีองค์ประกอบ
หน้าจอท่ีชัดเจนสวยงาม	ความเหมาะสมของ 
การใช้สีและขนาดของภาพและตัวอักษร	มีการ 
ใช้ภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ	และมีการ
ล�าดับเนื้อหาความยากง่ายในการน�าเสนอเนื้อหา	
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา	ซึ่งท�าให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้เอง	
จนท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้	
สามารถท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดีขึ้น

	 2.	 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน
สื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ที่พัฒนา
ขึ้นเป็นไปตามสมติฐานท่ีก�าหนดไว้	คือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนมค่ีาเฉลี่ย	(=25.28,	S.D.=2.17)	และ
คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย	(=12.31,	S.D.=1.83)	
การทดสอบค่า	t-test	พบว่าได้ค่า	t	เท่ากับ	37.73	
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่	 .05	จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงว่าผู ้เรียน 
ที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	
เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันเพราะ	เทคโนโลยี
เสมือนจริงที่สามารถเร้าความสนใจและสร้าง 
แรงกระตุ ้นให้ผู ้เรียนมีความสนใจใฝ่รู ้	 เกิดแรง
กระตุ้นในการเรียนพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ	
ท�าให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู ้ที่จะส่งผล 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ท�าให้ผู ้ เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนข้างต้น	สอดคล้องกับวิวัฒน์	มีสุวรรณ์	(2554)	
ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การเรียนรู้ด้วยการสร้างโลก
เสมือนผสานโลกจริง	พบว่า	การน�าเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง	 (Augmented	Reality)	มา
จัดการเรียนรู ้เป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการศึกษา
ท�าให้ผู ้เรียนสนใจ	ใฝ่เรียนรู ้	 อยากรู ้อยากเห็น	
เรียนรู้สิ่งใหม่	สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่	และ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากขึ้น	สร้างผลิตผล 
ที่มีความหมายกับตนเอง	เกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง
เข้าสู่ห้องเรียนได้การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สามารถและการเรียนรู้ของตนเอง
	 3.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อ 
แผ่นพับ	 เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ที่พัฒนา 
ขึ้นเป็นไปตามสมติฐานที่ก�าหนดไว้คือพัฒนาการ
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ	0.73	แสดงว่า	นักเรียน
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มีความรู้เพ่ิมข้ึน	0.73	หรือคิดเป็นร้อยละ	73	ทั้งนี้
เนื่องจากส่ือมีการออกแบบตามทฤษฎีอย่างเป็น
ระบบ	ท�าให้ผู้เรียนมีการตอบสนองและเกิดการ
เรยีนรูต้ามหลกัการเรียนรูด้้วยตนเอง	(self-directed	
learning)	ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องรบัผดิชอบตนเอง	รูห้น้าที่
ตนเอง	รู้ว่าตนเองต้องปฏิบัติอย่างไร	เพื่อให้การ
เรียนรู ้นี้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์
การจัดรูปแบบและสื่อการเรียนการสอนจะต้อง 
มีความน่าสนใจ	น่าติดตาม	มีเทคนิคที่ดึงดูด 
ความสนใจผู้เรียน	เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการ 
ใช้งาน	สามารถเร ้าความสนใจของผู ้เรียนได	้ 
โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากส่ิงที่ 
ได้เรียนกับความรู้เดิมได้	 เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย	ผู ้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียน 
ที่สู งขึ้น เห็นได ้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน 
ที่สามารถท�าคะแนนได้	สูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน	ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการและความก้าวหน้า
ทางการเรียน	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิท ธิผลตรงตามวัตถุประสงค ์ที่ ตั้ ง ไว 	้ 
สอดคล้องกบั	ชลุรัีชต์	ประกิง่	(2558)	ได้ท�าการศกึษา
เรื่อง	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการ
สอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ้ 
แบบเพื่อนคู ่คิด	ที่ส ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
วิชาการสร้างงานแอนิเมชัน	ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	2	 
พบว่า	นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเมื่อ 
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น	มีค่าเท่ากับ	0.7240	 
คิดเป็นร้อยละ	72.40	ทั้งนี้เพราะบทเรียนบนเว็บ
ประกอบด้วยภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	เสียงประกอบ	
รวมทั้งแหล่งหาข ้อมูลอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 รวมทั้ง 
การให้ผลย้อนกลับทันทีทั้งในรูปแบบภาพและ 
เสียง	 จึงเป็นจุดเร้าความสนใจของผู ้เรียนได้ดี	
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา	ท�าให้นกัเรียน
มีความสนใจในการเรียนรู ้	ตอบสนองต่อความ 

แตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียน	
	 4.	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต ่อ
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์	ที่พัฒนาข้ึนเป็นไปตามสมติฐาน
ที่ก�าหนดไว ้ คือ	 นักเ รียนมีความพึงพอใจต ่อ
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิในสือ่แผ่นพบั	เรือ่ง	เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ	4.41	โดยในด้านเนื้อหาผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน
ที่มีการน�าเสนอเนื้อหาจากง่ายไปหายาก	สื่อความ
หมายได้ชัดเจนท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย	
ด้านกราฟิกและเสียงบรรยาย	สื่อมีภาพประกอบ 
ที่สวยงามสอดคล้องกับเนื้อหา	มีเสียงบรรยาย
ที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน	ด้านภาษา	และ
เทคนิคการน�าเสนอมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องเข้าใจ
ง ่ายเหมาะสมกับระดับของผู ้ เรียน	 มี เทคนิค 
การน�าเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจท�าให  ้
ผู ้ เรียนเกิดแรงจูงในการเรียนรู ้ 	 ด ้านตัวอักษร	 
มีการออกแบบสื่อโดยใช้รูปแบบ	ขนาดและสีของ
ตัวอักษรที่ชัดเจน	อ่านง่าย	ด้านภาพรวมของสื่อ 
มีการพัฒนาสื่อท่ีแปลกใหม่	 ทันสมัย	 ผู ้ เรียน 
ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง	 
ทั้ ง ยังสามารถสร ้างความน ่าสนใจได ้อย ่าง 
หลากหลาย	เนื่องจากสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เน้ือหาได้โดยง่ายผ่านการใช้อุปกรณ์แท็บแล็ต	 
สมาร์ทโฟน	และโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	
สอดคล้องกับ	ขนิษฐา	จันทะไทย	(2558)	ได้ท�าการ
ศึกษา	เรื่อง	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ	ส�าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	ในด้านของ
ความพึงพอใจ	ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
ที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ	มีความพึงพอใจต่อ 
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บทเรียนอยู่ในระดับมาก	( =4.14,	S.D.=0.94)	 
และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ปกติมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก	 
( =4.32, 	 S .D.=0.70) 	 เนื่ องจากบทเรียน 
ที่พัฒนาขึ้น	มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ง่าย	ไม่ซับซ้อน	 
มีรูปแบบที่น่าสนใจ	ผู ้เรียนมีอิสระในการเรียน
รู ้ 	 สามารถเรียนได้ทุกที่ 	 ทุกเวลาตามต้องการ	 
มีกิจกรรมให้คิดและท้าทายความสามารถของ 
ผู้เรียน	ท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกกับการท�า
กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	 
เ รื่ อ ง 	 เทคโนโล ยีคอมพิ ว เตอร ์ที่ พัฒนาขึ้ น 
มีความเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	หรือ
นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีบริบทที่คล้ายกันทางด้าน
สภาพแวดล้อมกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง	ทั้งนี้ 
หากโรงเรียนอื่นๆ	น�าส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ในสื่อแผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ไปใช้
ประโยชน์ต้องมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
สื่อว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่	ก่อนน�า
สื่อไปใช้จริงกับนักเรียน
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ส่ื อ เ ทค โน โ ลยี เ สมื อนจ ริ ง ใ นสื่ อ 
แผ่นพับ	เรื่อง	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ระบุได ้ ว ่ าดีกว ่ าสื่ อนวัตกรรมตัวอื่ นๆ 	 ทั้ งนี้ 
น่าจะน�าสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ	
เรื่อง	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ไปท�าการทดลอง
เปรียบเทียบกับสื่อนวัตกรรมหลายๆ	 ตัว	 เพื่อ
หาความแตกต่าง

		 2.	 ควรพฒันาพฒันาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
ให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆ	นอกจากสื่อแผ่นพับ
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สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

School Administrator’s Core Competency Affecting Management Quality 

at Schools under the Secondary Educational Service Area Office 8

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังน้ี	1)	 เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	2)	เพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	และ	3)	เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8	จ�านวน	48	โรงเรียน	ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ	4	คน	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	และหัวหน้ากลุ่มสาระ	รวมทั้งสิ้น	192	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร

ใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และใช้อนุมานสถิติเพื่อประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัและการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	

โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้	การท�างานเป็นทีม	การพัฒนาตนเอง	

การมุ่งผลสัมฤทธิ์	และการบริการที่ดี

	 2.	 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	8	โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	การมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	

การน�าองค์การ	การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์	การจัดการกระบวนการ	การวัด	การวิเคราะห์และการจัดการ

ความรู้	การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน	และการวางแผนกลยุทธ์
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	school	administrator’s	core	competency,	 

2)	to	examine	management	quality,	and	3)	to	investigate	school	administrator’s	core	competency	

affecting	management	quality	at	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	

8.	The	samples	were	48	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	8.	The	

respondents	of	each	school	were	school	administrator,	deputy	school	administrators,	and	heads	of	

subject	division.	The	research	instrument	was	a	five-level	rating	scale	questionnaire.	The	descriptive	

statistics	used	for	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean,	and	standard	deviation,	

as	well	as	the	inferential	statistics	were	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient,	and	

Stepwise	Multiple	Regression	Analysis.

	 The	research	findings	revealed	as	follows:

	 1.	 The	school	administrator’s	core	competency	at	schools	under	the	Secondary	Educational	

Service	Area	Office	8	was	at	the	high	level,	as	a	whole.	When	considering	at	individual	aspect,	

they	were	ranked	by	the	descending	orders	of	mean	as	follows;	teamwork,	self-development,	

achievement	motivation,	and	service	mind	respectively.	

	 2.	 The	management	quality	at	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	

8	was	at	the	high	level,	as	a	whole.	When	considering	at	individual	aspect,	they	were	ranked	by	

the	descending	orders	of	mean	as	follows;	student	focus,	organizational	leading,	human	resource	

focus,	process	management,	measurement/analysis	and	knowledge	management,	evaluation	of	

operational	result,	and	strategic	planning	respectively.	

ค�าส�าคัญ	:	สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา,	คุณภาพการบริหารจัดการ

	 3.	 สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	ในภาพรวม	(R2=.257)	โดยเรียงล�าดับตาม

อิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดังนี้	1)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการวางแผน

กลยุทธ์	 (R2=.231)	2)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการน�าองค์การ	(R2=.202)	 

3)	การบริการท่ีดีและการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้	(R2=.189)	 

5)	4)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	(R2=.165)	การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์	 (R2=.147)	6)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการจัดการ

กระบวนการ	(R2=.106)	และ	7)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน	(R2=.103)
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	 3.	 The	school	administrator’s	core	competency	totally	affected	the	management	quality	
at	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	8	(R2=.257).	When	considering	
with	influential	predictors	individually,	the	findings	were	ranked	by	the	descending	order	of	R	
square	value	as	follows;	1)	achievement	motivation	and	self-development	affected	strategic	
planning	(R2=.231),	2)	achievement	motivation	and	teamwork	affected	organizational	leading	
(R2=.202),	3)	service	mind	and	self-development	affected	measurement/analysis	and	knowledge	
management	(R2=.189),	4)	achievement	motivation	and	teamwork	affected	student	focus	(R2=.165),	
5)	achievement	motivation	affected	human	resource	focus	(R2=.147),	6)	achievement	motivation	
affected	process	management	(R2=.106),	and	7)	achievement	motivation	affected	evaluation	of	
operational	result	(R2=.103).

Keywords	:	school	administrator’s	core	competency,	management	quality

บทน�า

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	

(พ.ศ.	2546-2550)	ก�าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการ	และวิธีการท�างานเพื่อยกระดับ 

ขีดความสามารถและมาตรฐานการท�างานของ

หน่วยงานราชการให้อยู ่ในระดับสูง	 เทียบเท่า

มาตรฐานสากล	โดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีดีดังท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร	 กิจการ 

บ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	 เพื่อให้มีแนวทางการ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น	โดยก�าหนด

เป้าหมาย	ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ว่าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	ลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานท่ีเกินจ�าเป็น	ประชาชนได้รับการ	

อ�านวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความ

ต้องการ	รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างสม�่าเสมอ

	 การบริหารราชการให ้บรรลุ เป ้าหมาย 

ดั งกล ่ าวจ� า เป ็นต ้ องมี เ กณฑ ์การประ เมิน

กระบวนการท�างานและ	ผลการปฏิบัติงานที่เป็น 

ที่ยอมรับกันทั่วไป	ดังนั้น	ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	โดยความร่วมมือ 

ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 จึงได้ด�าเนิน

โค ร งการ ศึกษา เพื่ อ ยกระ ดับ คุณภาพการ 

ปฏิบัติงานของส่วนราชการ	โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ศึกษาวิธีการ	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 

และก�าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหาร	จัดการ 

ภาครัฐ	 โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียง 

กับการบริหารจัดการในระดับสากลท่ีได้รับการ

ยอมรับว่าเป็น	เกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการท�างาน

และผลการปฏิบัติงานของ	องค์การต่างๆ	ได้อย่าง

มีประสิทธิผล	 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ	จึงมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ

เทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัล	คุณภาพระดับสูงสุด

ในหลายประเทศ	 เป ็นกรอบแนวคิดในการ

บริหารจัดการที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้องค์การภาครัฐ 

มีกระบวนการท�างานและผลการปฏิบัติงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและ	ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น	โดยมี 

เป ้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชนและ

ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2558	:	5-6)

	 ผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลซึ่งปฏิบัติงาน

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาอื่นที่

จัดการศึกษาปฐมวัย	ขั้นพื้นฐาน	และอุดมศึกษา

ที่ต�่ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน	ถือเป็น

ต�าแหน่งส�าคัญท่ีจะน�านโยบายด้านการศึกษา 

ทุกระดับไปปฏิบัติ	 รัฐจึงให้ความส�าคัญตั้งแต่

ระบบการสรรหาเพือ่ให้ได้ผู้มคีวามรู	้ความสามารถ	

สมรรถนะ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการ 

เข ้าสู ่ต�าแหน่ง	บรรจุและแต่งตั้ง	 ให้สามารถ 

ด�าเนินการบริหารจัดการศึกษาและขับเคล่ือน

คุณภาพของสถานศึกษาที่ จะส ่ งผลให ้ เกิด

ประสิทธิผลในการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ	

สอดคล้องกับพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	2547	มาตรา	79	

และมาตรา	80	แห่งพระราชบญัญตัน้ีิ	มใีจความว่า	

“ให้ผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา	รวมทั้งมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับ

บัญชาให้มีความรู้	ทักษะ	เจตคติที่ดี	มีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม	 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพและ 

ความก้าวหน้า	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก�าหนด”	 ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก�าหนด	(พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา,	2547	:	40)	 

นอกจากนี้การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาและผู ้อ�านวยการสถานศึกษาและ 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีวิทยฐานะ	และเลื่อนวิทยฐานะก�าหนด

ให้มกีารประเมินสมรรถนะหลักทางการบรหิารดงันี้

คือ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์	การบริการที่ดี	การพัฒนา

ตนเอง	การท�างานเป็นทมี	จะเหน็ได้ว่า	“สมรรถนะ”	

(Competency)	มีความส�าคัญและถือเป็นหัวใจ

ของระบบการบรหิารงานบคุคลในปัจจบุนั	ผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

นอกจากจะมสีมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา	(ก.ค.ศ.)	ก�าหนดแล้ว	จ�าเป็นต้องได้รับ

การพฒันาวชิาชพีอยู่เสมอ	ตลอดจนมกีระบวนการ

บริหารจัดการและสมรรถนะหลักทางการบริหาร

การศึกษาท่ีมุ ่ งพัฒนาคุณภาพทั้ งระบบของ 

สถานศึกษาและส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

บริหารคุณภาพทั้ งองค ์การของสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน	จึงกล่าวได้ว่า	สมรรถนะหลักทางการ

บริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา 

เป็นตัวก�าหนดคุณภาพการบริหารทั้งองค์การ

	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราว

ดังกล่าวโดยเฉพาะในสาระของสมรรถนะหลักของ

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร

จดัการของสถานศึกษา	น�าผลการวจิยัเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ 

สถานศึกษา	เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ 

สถานศึกษาให ้ เป ็นไปตามเกณฑ ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ	 ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี	 

ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้เรียน	และผู้มีส่วน 
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ได้ส่วนเสีย	นอกจากนี้	 ยังเป็นแบบอย่างให้แก ่

สถานศึกษาอื่นๆ	น�าไปประยุกต์ใช้ให้ประสบ 

ผลส�าเร็จเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	 ศึกษาสมรรถนะหลักของผู ้บริหาร

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8

	 2.	 ศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8

	 3.	 ศึกษาสมรรถนะหลักของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	8

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ประกอบ

ด้วย	ตัวแปรพ้ืนฐาน	และตัวแปรที่ศึกษา	ซึ่งมี 

รายละเอียด	ดังนี้	

	 1.	 ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรเกี่ยวกับ

สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	เพศ	อายุ	

ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งหน้าที่	และประสบการณ์

ในการท�างาน

	 2.	 ตัวแปรต้น	 คือ	 สมรรถนะหลักของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา	 (ก.ค.ศ.)	 ได้ก�าหนดสมรรถนะหลัก	 

(Core	Competency)	ไว้	4	สมรรถนะ	ดังนี้	คือ	

1)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์	 (Achievement	Motivation	

:	ACH)	หมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง	ครบถ้วนสมบูรณ	์ 

มีความคิดริเริ่มสร ้างสรรค์	 และมีการพัฒนา 

ผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	2)	การบริการ

ที่ดี	(Service	Mind	:	SERV)	หมายถึงความตั้งใจ

ในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้ใช ้บริการ	 

3)	การพัฒนาตนเอง	(Expertise	:	EXP)	หมายถึง 

การศึกษา	ค้นคว้า	หาความรู้	ติดตาม	องค์ความรู ้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในวงวิชาการและวิชาชีพ	

เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน	4)	การท�างาน

เป็นทีม	 (Teamwork	 :	 TW)	หมายถึงการให้ 

ความร ่วมมือ	 ช ่วยเหลือสนับสนุน	 เสริมแรง	 

ให้ก�าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน	การปรับตัวเข้ากับ

บุคคลอื่นหรือ	แสดงบทบาทผู้น�า	ผู้ตามได้อย่าง

เหมาะสม	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,	2559	:	ออนไลน์)	

	 3.	 ตัวแปรตาม	คือคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	 (Public	Sector	Management	

Quality	Award	:	PMQA)	เป็นกรอบการบริหาร

จัดการองค์การ	ที่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2558	 :	8)	 

มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง	7	ด้าน	 (หมวด)	คือ	1)	

การน�าองค์การ	เป็นการประเมินการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารในเรื่อง	วิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์	ค่านิยม	

ความคาดหวังในผลการด�าเนินการ	 การให  ้

ความส�าคัญกับผู ้ รับบริการและผู ้ มีส ่ วนได ้ 

ส่วนเสยี	การกระจายอ�านาจการตัดสนิใจ	การสร้าง 

นวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ	การก�ากับ

ดูแลตนเองท่ีดี	 และด�าเนินการเกี่ยวกับความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	2)	การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์	 เป็นการประเมินวิธีการก�าหนด

และถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค ์
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เชิงยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์หลัก	และแผนปฏิบัติ

ราชการ	เพื่อน�าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า

ของการด�าเนินการ	3)	การให้ความส�าคัญกับ 

ผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นการประเมนิ

การก�าหนดความต้องการ	ความคาดหวัง	และ

ความนิยมชมชอบ	การสร้างความสัมพันธ์	และ

การก�าหนดปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู ้รับบริการและ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	4)	การวัด	 

การวิเคราะห์	และการจัดการความรู ้	 เป็นการ

ประเมินการเลือก	รวบรวม	วิเคราะห์	จัดการ	และ

ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ	และการจัดการ

ความรู้	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ

ด�าเนินการขององค์การ	5)	การมุ่งเน้นทรัพยากร

บุคคล	เป็นการประเมินระบบงาน	ระบบการเรียนรู้	 

การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร	 

เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพ

อย่างเต็มท่ีตามทิศทางองค์การ	6)	การจัดการ

กระบวนการ 	 เป ็นการประ เ มินการจัดการ

กระบวนการ	การให้บริการ	และกระบวนการอื่น

ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียและกระบวนการสนับสนุน	เพื่อให้บรรลุ

พันธกจิขององค์การ	และ	7)	ผลลพัธ์การด�าเนนิการ	

เป็นการประเมนิผลการด�าเนนิการและแนวโน้มของ

ส่วนราชการในมติด้ิานประสทิธผิล	มติด้ิานคณุภาพ

การให้บริการ	มิติด้านประสิทธิภาพ	และมิติด้าน

การพัฒนาองค์การ

การด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยนี้	 เป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ	

(Causal	Research)	โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น

ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นที่	 1	ศึกษาสมรรถนะหลักของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	8	ขัน้ที	่2	ศกึษาคณุภาพ

การบรหิารจดัการของสถานศกึษา	สงักดัส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	และขั้นที่	3	 

ศึกษาสมรรถนะหลักของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่ ส ่ งผลต ่อคุณภาพการบริหารจัดการของ 

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8

	 ประชากรหลักที่ใช้ในการวิจัย	คือ	โรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	8	จ�านวน	55	 โรงเรียน	กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง

ของเครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan.	

1970	 :	607-610)	และใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย	

(Simple	Random	Sampling)	มีจ�านวนกลุ ่ม

ตัวอย่าง	48	โรงเรียน	ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ	4	คน	 

ประกอบด ้ วย 	 ผู ้ อ� านวยการโรง เ รี ยน 	 รอง 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	และหัวหน้ากลุ่มสาระ	รวม

ทั้งสิ้น	 192	คน	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	 

ที่ผ ่านการตรวจสอบว่ามีความถูกต ้องและม ี

ความเชื่อม่ันเพียงพอส�าหรับน�าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่ออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยข้อที่	 1	และข้อที่	 2	นั้นใช้สถิติพื้นฐาน	

(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าความถี่	ร้อยละ	

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

ส่วนวตัถปุระสงค์ข้อที	่3	ใช้สถติอินมุาน	(Inferential	

Statistics)	 เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	
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ผลการวิจัย

	 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล เ พื่ อ ต อ บ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าวมา	ได้ผลการ

วิจัยพอสรุปได้ดังนี้

	 1.	 สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	8	โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยดังนี้	การท�างานเป็นทีม	การ

พัฒนาตนเอง	การมุง่ผลสมัฤทธิ	์และการบรกิารทีด่ี

	 2.	 คุณภาพกา รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ขอ ง

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8	โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	การมุ่งให้

ความส�าคัญกับผู้เรียน	การน�าองค์การ	การมุ่งเน้น

ทรัพยากรมนุษย์	การจัดการกระบวนการ	การวัด	

การวิเคราะห์และการจัดการความรู้	การประเมิน

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน	และการวางแผนกลยุทธ์

	 3.	 สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	8	ในภาพรวม	(R2=.257)	โดย

เรียงล�าดับตามอิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้าน

ดังนี้	1)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาตนเอง

ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์	 (R2=.231)	2)	การ

มุ ่งผลสัมฤทธิ์และการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อ

การน�าองค์การ	(R2=.202)	3)	การบริการที่ดีและ

การพัฒนาตนเองส่งผลต่อการวัด	การวิเคราะห์	

และการจัดการความรู้	 (R2=.189)	5)	4)	การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์และการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการ

มุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	(R2=.165)	การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์	

(R2=.147)	6)	การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ส ่งผลต่อการ

จัดการกระบวนการ	(R2=.106)	และ	7)	การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ส ่งผลต่อการประเมินผลลัพธ ์การ 

ด�าเนินงาน	(R2=.103)	

อภิปรายผล

	 1.	 สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	8	โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยดังนี้	การท�างานเป็นทีม	การ

พัฒนาตนเอง	การมุ่งผลสัมฤทธิ์	และการบริการ 

ที่ดี	สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู ้วิจัยต้ังไว้	ทั้งนี้

เนื่องจากว่าการท�างานเป็นทีม	ถือเป็นหัวใจในการ 

ท�างานร่วมกันในสถานศึกษา	มีส่วนร่วมในการ 

วางแผนร่วมกัน	มีการติดต่อสื่อสาร	มีการพึ่งพา

อาศัยกันให ้ความร ่วมมือกันในการท�างาน	

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ซึ่งต้องมีความเข้าใจ 

ในบทบาทของตน	 มุ ่ งพัฒนาตนเอง	 โดยมี 

เป้าหมายมุ ่งไปสู ่ความส�าเร็จของสถานศึกษา 

ร ่วมกัน	 สอดคล ้องกับโครงการวิจัยรูปแบบ 

การพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ตาม 

แนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี	2	:	การอบรม

แบบผสมผสาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2559	:	ออนไลน์)	ที่กล่าว 

ว ่าการท�างานเป ็นทีม	 จัดเป ็นกระบวนการ 

ขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ ่มบุคคลที่ท�างาน 

ด้วยกนัเพือ่ให้เขาเหล่านัน้ได้เรยีนรูว่้าจะท�าอย่างไร

จึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้ง

สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย	และ

งานวิจัยของพัทธนันท์	โมครัตน์และคณะ	(2554)	 

พบว่า	สมรรถนะหลักของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ที่ส ่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของ
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โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต	27	ท้ัง	4	สมรรถนะพบว่า	สมรรถนะ

ด้านการท�างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ใน

ท�านองเดียวกันกับผลการวิจัยของ	พเยาว์	สุดรัก	 

(2553)	พบว่า	 1.สมรรถนะหลักของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ใน 

ระดับมาก	 พบว่า	 สมรรถนะด้านการท�างาน

เป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	โดยที่ผู ้บริหารมีการ 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความ

โปร่งใส	ผู ้บริหารมีความเต็มใจให้ความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติงานร่วมกันยึดม่ันในหลักการและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ	ผู้บริหารมีการปฏิบัติตน 

เป ็นผู ้น�า	 หรือผู ้ตามกฎระเบียบท่ีก�าหนดไว ้	

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ	 

นุชนรา	รัตนศิระประภา	(2557)	พบว่า	สมรรถนะ

โดยรวม	 สมรรถนะหลัก 	 สมรรถนะประจ�า 

สายงาน	ส่ีสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลัก	และ

ห้าสมรรถนะย่อยในสมรรถนะประจ�าสายงาน	ของ

ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อยู่ในระดับ

มาก	เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย	คือ	

สมรรถนะหลัก	สมรรถนะโดยรวม	สมรรถนะประจ�า

สายงาน	การท�างานเป็นทมี	การมุง่ผลสัมฤทธิ	์ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	การพัฒนาศักยภาพบุคคล	

การมีวิสัยทัศน์	การพัฒนาตนเอง	การบริการที่ดี	

การสื่อสารและการจูงใจ	และการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์	นโยบาย	"คุณภาพการศึกษา"	ท�าให้

ผู้น�าองค์กรการศึกษาทุกระดับต่างพยายามที่จะ

หาวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา	ผู ้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมี

สมรรถนะสูง	สามารถประยุกต์ใช้ความรู้	ความ

เข้าใจ	อย่างเหมาะสม	ถูกท่ี	ถูกเวลา	ถูกโอกาส	 

ถูกสถานการณ์	 ถูกบริบท	 ถูกระบบแวดล้อม 

และถูกต้อง	และยังสอดคล้องกับวิจัยของนภาเดช	

บุญเชิดชู	(2553)	ศึกษาวิจัย	พบว่าสมรรถนะของ 

ผู ้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทาง 

การศึกษา	มี	 20	สมรรถนะ	101	 คุณลักษณะ 

เชิงพฤติกรรม	 ประกอบด้วย	 4	 ตัวแบบและ 

กลุ่มสมรรถนะ	คือ	1)	ตัวแบบและกลุ่มสมรรถนะ

ตามสมรรถนะหลัก	 คือ	การมุ ่งผลสัมฤทธิ์	การ

ปฏิบัติงานร่วมกับทีม	การใช้ภาวะผู้น�า	การสื่อสาร

และจูงใจ	และการพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ	2)	ตัวแบบและกลุ่มสมรรถนะด้านการ

บริหาร	คือ	การบริหารเชิงกลยุทธ์	การจัดระบบการ

ปฏบัิตงิาน	การบรหิารการเปลีย่นแปลง	การบรหิาร

จดัการความรูใ้นองค์กร	และการบรหิารจดัการด้าน

ประกันคุณภาพ	3)	ตัวแบบและกลุ่มสมรรถนะ 

ตามต�าแหน่งงาน	คือ	การบริหารวิชาการ	การ

บริหารบุคคล	การบริหารการเงินและงบประมาณ	

และการบริหารงานทั่วไป	และ	4)	ตัวแบบและ 

กลุ ่มสมรรถนะตามคุณลักษณะส่วนบุคคล	คือ	

จริยธรรมและจรรยาบรรณชาชีพ	มนุษยสัมพันธ	์

จติบรกิาร	เจตคติเชงิบวกต่อบุคคลและสถานการณ์	

และการมีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี	รวมท้ัง

งานวิจัยของสุรวุฒิ	ยัญญลักษณ์	(2550)	ได้ศึกษา

เรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	ประกอบ	2	ส่วน	 คือ	 

1)	 สมรรถนะหลัก	 5	 สมรรถนะ	 คือ	 การมุ ่ ง 

ผลสมัฤทธิ	์การบรกิารทีดี่	การสัง่สมความเชีย่วชาญ

ในอาชีพ	 ความกล้าหาญทางจริยธรรม	 และ 

ความร่วมแรงร่วมใจ	และ	2)	สมรรถนะประจ�า

กลุ่มงาน	14	กลุ่มๆ	งานละ	4	สมรรถนะ	(ยกเว้น

กลุ ่มผู ้บริหารและกลุ่มบริหารงาน	5	กลุ ่มๆ	ละ	 
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5	สมรรถนะ)	รวม	20	สมรรถนะ	คือ	ภาวะผู้น�า	 

ความคิดเชิงวิเคราะห์	มนุษยสัมพันธ์	 การให  ้

ค�าปรึกษา	 การให ้ความร ่วมมือ	 การท�างาน 

เป็นทีม	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	การแก้ปัญหา	

การติดตามงาน	การด�าเนินการ	การตัดสินใจ	 

การวางแผนงาน	การมุ ่งเน้นที่ ผู ้ เรียน	ความรู  ้

ในสายวิชาชีพ	 การสื่อสารด ้วยวาจา	 ความ 

ถูกต้องแม่นย�า	ทักษะการน�าเสนอ	การสอนแนะ	

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	และความคิดสร้างสรรค	์

และการศึกษาของบลันเซโร 	 โบโรสกี 	 และ 

ไดเออร์	 (Blancero,	Boroski	and	Dyer,	1996)	 

ยังสามารถน�ามาสรุปได้ว ่าสมรรถนะของผู ้น�า

องค์กรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	3	องค์ประกอบ

หลัก	 คือ 	 1) 	 สมรรถนะหลัก	 11	 สมรรถนะ	 

คือ	จริยธรรมสูง	มีมาตรฐานของคุณภาพการ 

ปฏิบัติงาน	มีการตัดสินใจที่ดี	การมุ่งผลส�าเร็จ	 

ความคิดริเริ่ม	มีความมั่นใจในตนเอง	กระตือรือร้น

ในการท�างาน	 มีทักษะสื่อสารในทุกมิติ	มีความ

สามารถในการฟังเป็นและตีความถูกต้อง	มีการ

สร ้างสัมพันธ ์กับบุคคล	 และมีความสามารถ

ท�างานเป็นทีม	2)	สมรรถนะเสริม	6	สมรรถนะ	คือ	 

มีอิทธิพลในกลุ ่ม	สามารถใช้ทรัพยากรอย่างรู  ้

คุณค่า	มีความตระหนักในความต้องการของ 

ผู้อื่น	มีความคิดสร้างสรรค์	ตั้งค�าถามและตีความ

เป็น	และภาคภูมิใจในตนเอง	และ	3)	สมรรถนะ

ประจ�าต�าแหน่ง	6	สมรรถนะ	คือ	มีความสามารถ

ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและจัดการบุคคล	เป็น 

นักกลยุทธ์	มีความริเริ่ม	ส่งเสริมสนับสนุนบุคคล	

เป็นที่ปรึกษา	และผู้น�าที่ดี	

	 2.	 คุณภาพกา รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ขอ ง

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 8โดยรวมอยู ่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน ้อยดัง น้ี	 

การมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	การน�าองค์การ	

การมุง่เน้นทรพัยากรมนษุย์	การจดัการกระบวนการ	

การวัด	 การวิ เคราะห์และการจัดการความรู 	้ 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน	 และการ

วางแผนกลยุทธ ์ 	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ที่ผู ้ วิ จัยตั้ งไว ้ 	 ที่พบเช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่า 

สถานศึกษาให ้ความส� า คัญกับผู ้ เ รี ยน เ พื่ อ 

ความส�าเร็จของหน่วยงานในระยะยาว	ผู้บริหาร

สถานศึกษาสั่งการ	 หรือชี้น�าให ้สถานศึกษา 

มีความย่ังยืน	มีระบบการก�ากับดูแลองค์การ 

มาใช้เพื่อให้บรรลุผล	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	

มีจริยธรรม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมทั้ง

การสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ	มีการประเมินความ

ต้องการ	ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลัง

ด้านบุคลากร	และในการสร้างสภาพแวดล้อม

ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด�าเนินการที่ดี	

เพื่อน�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ 

เพื่อสนับสนุน	พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 และแผน 

ปฏิบัติการของสถานศึกษา	สอดคล้องกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2558	:	10)	 

ที่สร ้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้ง 

ส่วนราชการ	จากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการ	 

ของส่วนราชการที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกัน

และกัน	 ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่า 

ในมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

และกับผลการด�าเนินการโดยรวม	ดังนั้นการใช้

ตัววัดเหล่านี้	จึงเป็นกรอบที่	ท�าให้กิจกรรมต่างๆ	

ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดย 

ลดความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดวิธีปฏิบัติโดย	

ละเอียด	หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อน 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เกินไป	ตัววัดเหล่าน้ีจึงเป็นทั้งเครื่องมือในการ

สื่อสาร	และเป็น	 วิธีการถ่ายทอดความต้องการ

ของผลการด�าเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้น

คงวา	ความสอดคล้องไปในแนวทาง	เดียวกันนี	้ 

ท�าให้มัน่ใจว่าส่วนราชการมคีวามมุง่หมายทีแ่น่ชดั

และเป็นท่ีรับรู ้ ท่ัวทั้งองค์การ	ในขณะเดียวกัน 

ก็สนับสนุนความคล่องตัว	การสร้างนวัตกรรม	 

และการกระจายอ�านาจในการตัดสินใจ	ดังเช่น 

งานวิจัยของ	บุศรินทร์	สุจริตจันทร์	(2553)	พบว่า	 

รูปแบบองค ์การ ท่ีมีศักยภาพการท�างานสูง	 

ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	คือ	ภาวะผู ้น�า	

นวัตกรรมการบริหาร	 การจัดการเชิงกลยุทธ ์	 

การจัดองค์การ	 ความมุ ่ง ม่ันสู ่ความเป็นเลิศ	

ระบบธรรมาภิบาล	และการมีพันธมิตรเครือข่าย	 

องค์ประกอบท้ัง	7	มีความส�าคัญในการขับเคลื่อน

องค์การจากภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน	องค์การ

ต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการในทุกด้าน	 

เพ่ือก้าวไปสู ่การเป็นองค์การที่มีศักยภาพการ

ท�างานสูง	สามารถน�าพาองค์การให้สามาตร

แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล	

มีผลการด�าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม	สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ภาณุพร	พงศ์สุวรรณ	

(2553)	พบว่า	การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ

ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านการบริหารจัดการที่ดี	ตามหลักธรรมาภิบาล

มีมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	ด้านการน�าองค์การและ

เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา	และการน�าแผน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	และเป็นไปในทางเดียว

กับแนวคิดของโอเวน	(Owens,	1991)	กล่าวว่า	 

แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถของ

โรงเรียนอัจฉริยะทางด้านบุคคล	 เพ่ือให้บุคคล 

มีคุณลักษณะเป็นบุคคลอัจฉริยะ	(Talent	person)	 

ใน	3	ด้าน	คือ	การจดัการตนเอง	(Self-Management)	 

ได้แก่	มุง่เน้นประสทิธิผล	มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	

ยดืหยุน่	และมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	ความตระหนกั

ทางสงัคมและการจดัการ	(Social	Awareness	and	

Management)	ได้แก่	ความสามารถในการจัดการ

ระดับกลุ่ม	มีความตระหนักในประโยชน์ของส่วน

รวม	มีความสามารถการสร้างเครือข่ายการเรียนรู	้ 

มีความสามารถในการสื่อสาร	และการพัฒนา

บุคคลอื่นผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 	้

และความสามารถในการให้เหตุผล	 (Analytic	

Reasoning)	ได้แก่	ความสามารถในการคิดรวบ

ยอด	ทักษะการส่ือสารในด้านการเขียน	ความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยี	การใช้รูปแบบทาง

ความคิด	การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	และการคิด

อย่างเป็นระบบ

	 3.	 สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต	8	ในภาพรวม	โดยเรยีงล�าดบัตาม

อิทธิพลของการส่งผลเป็นรายด้านดังนี้	1)	การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาตนเองส ่ งผลต ่อ

การวางแผนกลยุทธ์	2)	การมุ ่งผลสัมฤทธิ์และ 

การท�างานเป ็นทีมส ่งผลต ่อการน�าองค ์การ	 

3)	การบริการท่ีดีและการพัฒนาตนเองส่งผล 

ต่อการวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู	้ 

4)	การมุ ่งผลสัมฤทธิ์และการท�างานเป็นทีมส่ง

ผลต่อการมุ่งให้ความส�าคัญกับผู้เรียน	5)	การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ส่งผลต่อการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์	 

6) 	 การมุ ่ งผลสัมฤทธิ์ ส ่ งผลต ่อการจัดการ
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กระบวนการ	และ	7)	การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ส ่งผล 

ต่อการประเมินผลลพัธ์การด�าเนนิงาน	ซึง่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้	ผลดังกล่าวอาจเนื่อง 

มาจากการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานถือเป็น

สิ่งที่มีความจ�าเป็นส�าหรับองค์การที่ผู้บริหารต้อง

ปลูกฝังความตระหนักเพื่อส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับ

บัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีเป้าหมาย

ในการท�างานชัดเจน	มีความรับผิดชอบในการ

ท�างาน	งานท่ีท�าออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพ

สูงสุด	อีกท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังมีความตระหนัก

ที่ดีในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของ

องค์กรเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง	ดังนั้นผู้บริหาร

จึงต้องมีความอดทน	รอบคอบ	มีทักษะในการ

ฝึกและสอนคนให้เป็น	รู ้จักที่จะติดตามงานกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา	ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน	

เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิด

ริเริ่ม	และรับผิดชอบงานที่ตนเองท�าอย่างเต็มที่ 

เพื่อให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุด	สุดท้ายองค์กรของจะเปลี่ยนเป็นองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Brokaw	and	Mullins	 (2006)	พบว่า	องค์การ 

ที่มีสมรรถนะสูง	(HPO)	ในภาครัฐว่าเป็นองค์การ

ที่สามารถผลักดันองค ์การไปสู ่ภารกิจและ 

วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดซึ่งสะท้อนความสามารถจัดการ

การเปลี่ยนแปลง	สร้างพลังและเสริมสร้างความ

ต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่ๆ	โดยวสิยัทศัน์

ที่มีความต่อเนื่องในการสร้างและยกระดับความ

คาดหวัง	HPO	ควรเน้นผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรม	

และยังพบว่าผลการวิจัยของ	ภาคภูมิ	ฤกขะเมธ	 

(2553)	 มีองค ์ประกอบที่ส�าคัญขององค์การ 

ที่มีสมรรถนะสูง	(HPO)	ดังนี้	1)	ด้านวัฒนธรรม	 

2)	ด้านการท�างานเป็นทมีกระบวนการทีส่ร้างคุณค่า

และค่านิยมร่วม	3)	ด้านยุทธศาสตร์	 โครงสร้าง 

และระบบงาน	4)	ด้านการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ความต่อเนื่องและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีประเด็น	

ย่อยๆ	อื่นอีกได้แก่	ด้านผู้น�า	ด้านพนักงาน	ด้าน

การสร้างประสทิธภิาพ	ด้านผลลพัธ์ของการท�างาน	

ด้านการจัดการความรู ้และการวิเคราะห์ข้อมูล	 

ซึ่งสอดคล้องในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ	 

บุศรินทร์	สุจริตจันทร์	 (2553)	พบว่า	ปัจจัยหนึ่ง 

ที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ภายในองค์การ	 คือ	การที่ผู ้บริหารจะสามารถ 

น�าพาองค์การให้มีความน�้าหนึ่งใจเดียวกันในการ

ปฏิบัติงาน	เพื่อมุ ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ร่วมกัน

ได้	ภาวะผู้น�าเปรียบเสมือนอาวุธประจ�ากายของ

ผู้บริหารและผู้น�าที่มีเป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะ

สามารถสร้างอ�านาจชักน�า	และมีอิทธิพลได้เหนือ 

ผูอ้ืน่	ตวัชีวั้ดการน�าของผูบ้รหิารทีไ่ด้ชือ่ว่า	มอือาชีพ	

คือ	ผลสัมฤทธิ์	และประสิทธิภาพของงาน	ภาวะ

ผูน้�าจงึเป็นตัวชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิและประสทิธภิาพของ

องค์การ	ในสถานการณ์ที่มีความผันแปรสูง	และ

ยังมีสอดคล้องกับ	พสุ	เดชะรินทร์	(2549)	กล่าวว่า	

ปัจจยัในการขบัเคลือ่นให้องค์การก้าวไปสูอ่งค์การ

ที่มีศักยภาพการท�างานสูง	ประกอบด้วย	1)	การม ี

ยุทธศาสตร์ที่ดี	และสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้	 

2)	ความสามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	 

3)	 ขีดสมรรถนะของบุคลาการในองค ์การที ่

เหมาะสมและสอดคล ้องกับการขับเคลื่ อน

ยุทธศาสตร์	4)	โครงสร้างและกระบวนการท�างาน

ที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์	5)	ค่านิยม	วัฒนธรรม

องค ์การที่สอดคล ้องยุทธศาสตร ์ 	 6) 	 ข ้อมูล 

ความรู้ต่างๆ	ที่ใช้ในการตัดสินใจ	7)	การบริหาร 

ผลการด�าเนินงาน	8)	ภาวะผู้น�า	สรุปได้ว่าผู้น�า 

ต้องช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่ใช่เพยีงก�าหนดแผน	การน�านวตักรรมการบรหิาร

มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์การภาครัฐ	

นับเป็นความท้าทายส�าหรับผู้บริหาร	สอดคล้อง

กับมิติ	2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	มตินิีถื้อเป็นหวัใจ

ในการก�าหนดทิศทางองค์การ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	

ควรน�าผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวในการ

จัดการการด�าเนนิการของสถานศกึษา	เพือ่ยกระดบั

การบริหารจดัการและสามารถส่งมอบคุณค่าทีด่ขีึน้	

ทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

	 2.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	8	

ควรน�าผลจากการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะหลักด้าน

ใดที่เป็นตัวท�านายประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพ

การบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยรวม	ไปใช้ในการ

ประเมินองค์การด้วยตนเอง	เพื่อยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

	 3.	 ควรน�าผลจากการวิจัยครัง้นีไ้ปเผยแพร่

ให้กบัโรงเรยีนในสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	ควรมีการน�า

ผลที่ได้มาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเป ็นกรอบ 

การด�าเนินงานเชิงคุณภาพต่อไป

	 2.	 ควรท� าวิ จั ย เชิ ง เปรียบเทียบเรื่ อง

คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	

(Best	Practice)	

	 3.	 ควรท�าวิจัยเชิงสหสัมพันธ ์เกี่ยวกับ 

ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	 เพื่อให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

ตนในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า

The Development in Academic Achievement of Primary Students at Low Grade

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษา	และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ทีม่ผีลการเรยีนต�า่	เกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพโดย	สมัภาษณ์ครผูู้สอนระดบัประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณ์

การสอนไม่น้อยกว่า	15	ปี	จ�านวน	30	คน	เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษา	และกลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ครูผู ้สอนระดับประถมศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า	15	ปี	จ�านวน	400	คน	ซึง่ได้ท�าการสุม่แบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	

มาจาก	4	ภาค	ภาคละ	100	คน	ได้แก่	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	โดยใช้

แบบสอบถามชนิดปลายเปิด	สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาทีม่ผีลการเรียนต�า่	วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	ได้แก่	1)	ด้าน 

ผู้ปกครองนักเรียน	2)	ด้านตัวนักเรียนเอง	3)	ด้านครูผู้สอน	4)	ด้านสังคม	และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	 

5)	ด้านเพื่อนของนักเรียน	6)	ด้านเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน	7)	ด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	

และ	8)	ด้านการด�าเนินงานการประกันคุณภาพของโรงเรียน

	 2.	 แนวทางการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาท่ีมผีลการเรยีนต�า่	 

ได้แก่	ผู้ปกครองต้องเข้มงวดและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	โดยท�าการบ้านและทบทวน

บทเรียนอย่างสม�่าเสมอ	ให้ความอบอุ่น	ให้เวลาและสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด	 

พร้อมทั้งแนะน�าให้คบเพื่อนที่ดี	ครูต้องเป็นผู้เสียสละ	มีจิตส�านึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู	จัดกิจกรรม

และใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบทเรียน	อุทิศเวลาในการจัดเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนอย่างเต็มท่ี	 โดยการน�าเอาผลการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริงมาเป็นเกณฑ์การประเมินในการ 

เพิ่มวิทยฐานะ	และควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่มีความสามัคคี	 ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนชั้นประถมทุกคนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการควรทบทวนนโยบาย 
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การท�าโทษนักเรียนและการตกซ�้าชั้น	ส่วนการด�าเนินงานการประกันคุณภาพของโรงเรียน	ควรมีบุคลากร 

ท�าหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

ค�าส�าคัญ	:	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	factors	that	affect	academic	achievement	 

in	primary	students,	and	the	development	approach	of	student	academic	achievement	 in	 

primary	students	at	low	grade.	The	sample	used	in	this	research	were	400	teachers	in	primary	

schools,	experienced	in	teaching	more	than	15	years	by	purposive	sampling.	Qualitative	data	

collected	by	interviewed	30	teachers	in	primary	schools,	experienced	in	teaching	more	than	 

15	years.	The	instrument	to	collect	the	data	by	open	end	questionnaire	that	query	the	factors	 

and	the	development	approach	of	student	academic	achievement	in	primary	students	at	low	

grade.	To	analyze	the	data	by	content	analysis.

	 The	results	reveal	that:

	 1.	 The	factors	 that	affect	academic	achievement	 in	primary	students.	There	were;	 

1)	The	parents	2)	Students	themselves	3)	Teachers	4)	Social	and	school	environments	5)	Friends	 

of	students	6)	Attitude	 toward	 learning	7)	The	policies	of	 the	Ministry	of	Education	and	 

8)	Operations	quality	assurance	of	school.

	 2.	 The	development	approach	of	student	academic	achievement	in	primary	students	 

at	 low	grade	should	be;	Parents	have	to	 instill	 in	students	a	rigorous	and	positive	attitude	 

toward	 learning.	By	do	homework	and	review	lessons	regularly.	Should	keep	warm,	timed	 

and	observed	the	changes	closely.	And	guide	how	have	good	friends.	Teachers	must	as	 

the	sacrifice,	awareness	and	positive	attitude	toward	the	teachers.	Activities	and	materials	

for	teaching	to	suit	the	learning	and	lessons.	The	time	devoted	to	teaching	the	students	fully.	 

The	authentic	of	the	teaching	practiced	the	criterion	of	increased	in	academic	standing.	And	 

should	 be	 in	 a	 social	 environment	with	 harmonious.	Mutual	 assistance	 among	 all	 

elementary	students.	Also,	the	Ministry	of	Education	should	review	the	policies	punish	students	

and	duplicate	the	classes.	The	implementation	of	school	quality	assurance	should	act	in	this	

particular	personnel,	there	for	teachers	will	have	time	to	teaching	fully.

Keyword	:	The	academic	achievement	in	primary	students.
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บทน�า

	 การศึกษาถือว่ามีความส�าคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ	 การเมืองและสังคม	 

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศให้มี

ความเจริญก้าวหน้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ

ของคนในประเทศ	จะเห็นได้ว ่ารัฐบาลทุกยุค 

ทุกสมัย	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ได ้ก�าหนด

นโยบายการศึกษาเป ็นนโยบายที่ส�าคัญของ

รัฐบาล	 ท้ังน้ีเพื่อเป็นการก�าหนดทิศทางในการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ 

ความต ้องการของประชาชน	 ตลอดจนถึ ง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีได้มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว	และจากนโยบายทางการศึกษาของ

รัฐบาลที่มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบโดยตรง	ซึ่งได้น�านโยบายไปวางแผน

เพื่อการปฏิบัติต่อไป	แต่อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบัน

มีหน ่วยงานหลายหน ่วยงานที่จัดการศึกษา 

ในระดับเดียวกัน	 เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการ 

การประถมศกึษา	ส�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร	

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ส�านักงานการศึกษา

เอกชน	 เป็นต้น	หน่วยงานเหล่านี้จัดการศึกษา 

ในระดับประถมเหมือนกัน 	 นอกจากนี้ ยั งม ี

หน่วยงานอื่นๆ	ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน 

เช่นกัน	การจัดการศึกษาโดยหลายหน่วยงาน 

ในระดับเดียวกันย่อมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ

ศกึษาทีต่่างกนัแน่นอน	ดงันัน้	กระทรวงศกึษาธกิาร

ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่คุมนโยบายการจัดการ

ศึกษา	จ�าเป็นต้องมีมาตรการที่จะควบคุมให้การ

จัดการศึกษาเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน	โดยการ

ออกพระราชบัญญัติการศึกษา	และมีสถาบันการ

ประเมินคุณภาพการศึกษากลางซึ่งได้แก	่สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์กรมหาชน)	

นอกจากนี้	ยังมีหน่วยงานกลางที่มีการประเมิน

ผลการเรียนในรายวิชาที่เป็นแกนกลาง	 เพื่อวัด

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เป็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับวิชาท่ีเรียน 

เหมือนกันทั่วประเทศ	ซึ่งทุกหน่วยงานที่จัดการ

ศึกษาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

	 ปัจจุบันโรงเรียนระดับประถมศึกษามีการ 

กระจายอยู ่ทั่วประเทศไทย	 ทั้งในท้องถิ่นที่ม ี

ความเจรญิและพืน้ทีทุ่รกันดาร	ห่างไกลความเจรญิ

ไม่มไีฟฟ้าใช้	การคมนาคมไม่สะดวก	การทีน่กัเรยีน

มีถ่ินท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	ย่อมมี

ผลท�าให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพ

แวดล้อม	ความคิดสร้างสรรค์	และการจินตนาการ

ต่างๆ	จะแตกต่างกันไปด้วย	อย่างไรก็ตาม	ในการ 

จัดการเรียนการสอนนั้น	สื่อการเรียนการสอน 

อาจช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสภาพที่เป็น

จริงได้มากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้จ�านวนครูผู ้สอน 

ในท้องถิ่นทุรกันดาร	 ยังขาดแคลน	มีจ�านวน 

ไม ่เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน	 และโรงเรียน 

หลายแห่งยังมีจ�านวนครูน้อยกว่าห้องเรียน	ท�าให้

ครูจัดการเรียนการสอนแบบรวมห้องเรียน	ถึงแม้

จะเรียนอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกัน	ท�าให้การจัดการ

เรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ	ในขณะที่โรงเรียน

ที่ตั้งอยู่ในเมือง	หรือสถานที่ท่ีมีความเจริญ	จะมี

ครูจ�านวนมาก	จนอาจเกินความจ�าเป็น	แต่ทาง

กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามแก้ไขปัญหา 

เหล่านี้ด ้วยการให้โรงเรียนต่างๆ	 โดยเฉพาะ 

ในระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย	โอนไป

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งสามารถ

เข ้ า ใจป ัญหาการจัดการ ศึกษาของแต ่ละ 

ท้องถิ่นได้อย่างดี	แต่ก็ยังมีโรงเรียนส่วนน้อย 

ที่ย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งที่
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มีพระราชบัญญัติได้ก�าหนดไว้แล้วก็ตาม	ทั้งนี ้

อาจเนื่องมาจาก	ยังขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน

ใหม่ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึ่งไม่ได้

รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาโดยตรง	และเกรง

ว่าจะขาดงบประมาณในการสนับสนุน	ตลอดจน 

ขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา	ท�าให้

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องการสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการโดยตรง	นับว่าเป็นปัญหาให้กระทรวง

ศึกษาธิการต้องรับภาระในการจัดสรรงบประมาณ

จ�านวนมากไปสู ่โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ที่กระจายอยู ่ทั่วประเทศไทย	ท�าให้โรงเรียนใน

แต่ละแห่งได้รับงบประมาณน้อย	 ไม่เพียงพอ 

ต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพซึ่งส่งผล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนับว่า 

เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เป็นตัว 

บ่ง ช้ีว ่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ประสบความส�าเร็จหรือความล้มเหลว	โดยเฉพาะ

วิชาท่ีเป็นแกนกลางของหลักสูตร	ซึ่งทุกโรงเรียน

จะต้องจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทั่วประเทศ

ในแต่ละระดับชั้นและในวิชาแกนกลางเหล่านี	้ 

หากมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน

ตามหลกัสตูรของแต่ละระดบัชัน้	นกัเรยีนทกุคนทีม่ ี

สติปัญญาปกติจะสามารถเรียนรู ้ได้เหมือนกัน 

ทุกคน	และวิชาแกนกลางจะเป็นความรู้ท่ีส�าคัญที่

นักเรียนจะต้องน�าไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ

ในระดับสูงข้ึนต่อไป	แต่ในปัจจุบันพบว่า	ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	หรือ	

O-NET	โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัต�า่มากในทกุกลุ่มวิชา	

จากรายงานประจ�าปี	2557	ของสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์กรมหาชน)	นอกจาก

นี้ยังพบว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

อยู่อันดับที่	7	ของอาเซี่ยน	(รายงานประจ�าปีของ	

Global	Competitiveness	Report,	2014-2015	 

ซึ่งจัดท�าโดย	World	Economic	Forum-WEF)	 

จะเห็นได้ว่า	การจัดการศึกษาของประเทศไทย

โดยภาพรวมยังไม่ประสบความส�าเร็จในระดับชั้น

ประถมศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักเรียนเอง 

ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	นับเป็นส่วนส�าคัญ

ของระบบการจัดการศึกษา	และผู ้วิจัยเห็นว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	สามารถ

พัฒนาได้หากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัว

นกัเรยีนร่วมมอืกนัแก้ปัญหานี	้จงึท�าให้ผูว้จิยัสนใจ

ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนักเรียน	และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนกัเรยีนระดับ

ชั้นประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

	 2.	 เพื่ อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	ระดับชั้นประถม

ศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า

 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

	 อัจฉรา	สุขารมณ์	และอรพินทร์	ชูชม	(2545: 

10)	 ได้กล่าวว่า	ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน	หมาย

ถึง	ระดับความส�าเร็จที่ได้รับจากการเรียนซึ่งได้ 

ประเมินผลจากสองวิธี	 คือ	(1)	กระบวนการที่ได้

จากแบบทดสอบ	โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์

ในการเรียนโดยทั่วไป	(2)	กระบวนการที่ได้จาก 

เกรดเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องอาศัย

กรรมวิธีที่ซับซ้อนและช่วงเวลาที่ยาวนาน	โดย 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน	ยังเป็นการบอกความ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สามารถของผู ้ เ รียนในการวิเคราะห์	 วิจารณ์	 

ความพยายามในการเรียน	ทักษะในการศึกษา 

เล ่าเรียนและการปฏิบัติ 	 มีการเข ้าห ้องเรียน	 

มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ	

	 กาเย่	และบริกซ์	 (Gagne	and	Briggs.	 

อ้างถึงใน	พรศรี	พุทธานนท์,	2550	:	6-10)	ได้แบ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น	2	ประเภท	คือ	 

1.	ปัจจัยภายนอก	เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง	โดยการให้สิ่งเร้าพร้อมกับให้ผู้เรียน

ตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการ	การท�าซ�้าคือการให้ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สิ่งเร้าแล้วตอบสนองหลายๆ	

ครั้ง	จนสามารถเรียนรู้	การใช้การเสริมแรง	คือ	

การเสริมก�าลังใจให้เกิดความพอใจในการเรียนรู	้ 

2.	ปัจจัยภายใน	 เป็นสิ่งภายในท่ีผู ้เรียนต้องมี 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงขณะเรียนขณะน้ัน 

หรือระลึกจากท่ีเคยเรียนมาแล ้ว	 ทักษะทาง

ปัญญา	หมายถงึ	ความสามารถในการใช้สมองเพ่ือ 

การเรียนรู้	 โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

ทีผ่่านมา	ยทุธศาสตร์	หมายถงึ	สมรรถภาพท่ีควบคุม

การเรยีนรู	้ความตัง้ใจ	การจ�า	และพฤตกิรรมการคดิ

ของมนษุย์เป็นกระบวนการท�างานภายในสมองของ

มนุษย์	ผู้เรียนอาจได้รับแนวทางในขณะเรียน	

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องนี้	เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	

(Mixed	Methodology	Research)	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ

การวิจัยดังนี้	

	 1.	 ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ครูผู้สอน

ระดับประถมศึกษา	ที่มีประสบการณ์การสอน

ไม่น้อยกว่า	15	ปี	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศกึษา	จ�านวน	30	คน	และได้ท�าการสุม่แบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	

	 2.	 ศึกษาแนวทางการพัฒนาผล	สัมฤทธิ์

ในการเรียนของนักเรียน	ระดับชั้นประถม	ศึกษา 

ที่มีผลการเรียนต�่า	โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด	

ให้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	ที่มี

ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า	15	ปี	จ�านวน	

400	คน	เป็นผู้ตอบซึ่งได้ท�าการสุ่มแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	มาจาก	4	ภาค	ภาคละ	 

100	คน	ได้แก่	ภาคเหนอื	ภาคกลาง	ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	และภาคใต้

ผลการวิจัย 

	 1.	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล	มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน	ได้แก่	

	 1.1	 ผู้ปกครองนักเรียน	

	 1.2	 ตัวนักเรียนเอง	

	 1.3	 ครูผู้สอน	

	 1.4	 สังคมและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน	

	 1.5	 เพื่อนของนักเรียน	

	 1.6	 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน

	 1.7	 นโยบายของกระทรวง	ศึกษาธิการ	

	 1.8	การด�าเนินงานการประกันคุณภาพของ

โรงเรียน

	 2.	แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน	 ระดับชั้นประถม	 ศึกษาที่ม ี

ผลการเรียนต�่า	กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล	มีความ 

คิดเห็นสอดคล้องกัน	ดังนี้

	 2.1.	ปัจจัยด้านผู้ปกครอง	ได้แก่	

	 2.1.1	 ผูป้กครองต้องเข้มงวดเรือ่งการท�าการ

บ้านและทบทวนบทเรียนอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้ง

ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย
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	 2.1.2	 ผู ้ปกครองควรให้เวลาดูแลเอาใจ

ใส่แก่บุตรหลานของตน	และสังเกตพฤติกรรม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิดพร้อมกับรับฟัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง	

	 2.1.3	 สร้างความอบอุ ่นให้กับครอบครัว 

โดยการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกเป็น

ประจ�า	 เช่น	ไปวัด	ไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่

ต่างๆ	เป็นต้น	

	 2.1.4	 ผู้ปกครองต้องท�าตัวเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่ครอบครัว	เช่น	ไม่ดื่มเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	

	 2.1.5	 ผู ้ปกครองต้องไม่ตามใจเด็กมาก 

เกินไป	แต่ก็ไม่ควรบีบบังคับเด็กจนเกินไป	ควรให้

เด็กได้ท�ากิจกรรมท่ีเด็กชอบบ้าง	และควรอบรม 

บุตรหลานด้วยเหตุผล

	 2.1.6	 ผู้ปกครองควรมีความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อน�าไปดูแลสุขภาพของบุตร	

	 2.1.7	 ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้เด็กมีวินัย

ในตนเอง	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

โดยการมอบหมายให้รับผิดชอบท�างานที่บ้านตาม

ความเหมาะสม

	 2.2	 ปัจจัยด้านนักเรียนได้แก่	

	 2.2.1	 ปลูกฝังให้นักเรียนรับผิดชอบการ

ท�าการบ้าน	ทบทวนบทเรียน	ท่องสูตรคูณ	โดยมี 

ครูและผู้ปกครองควบคุมอย่างใกล้ชิด	

	 2.2.2	 นักเรียนต้องท�าความเข้าใจบทเรียน

ทุกวิชาท่ีเรียนมาแล้ว	 โดยครูต้องประเมินก่อน 

ที่จะเรียนในบทต่อไป	

	 2.2.3	 ปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนเป็นผู ้มี

คุณธรรม	จริยธรรมและมีระเบียบวินัยต่อตนเอง	

โดยโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูก

ฝังคุณธรรม	จริยธรรมอย่างสม�่าเสมอ	และมีการ

ประเมนิผลอย่างจรงิจงั	ตลอดจนให้มกีารฝึกปฏบิตัิ	

เช่น	การเข้าค่ายคุณธรรม	การอบรมนักเรียนหน้า

เสาธง	ฝึกปฏิบัติธรรมในวันพระ	เป็นต้น	

	 2.2.4	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

ที่มีปัญหาโดยโรงเรียนให้การสนับสนุนสวัสดิการ

เป็นกรณีพิเศษตามปัญหาของนักเรียนที่แตกต่าง

กัน	เช่น	ให้อาหารกลางวนั	ทนุการศึกษา	การจดัการ

เรียนการสอนซ่อมเสริม	เป็นต้น	

	 2.2.5	 สร ้างความอบอุ ่นให ้กับนักเรียน 

ที่มีปัญหาโดยให้ครูท่ีมีความพร้อมและเสียสละ 

ที่จะช่วยเหลือนักเรียน	ดูแลช่วยแก้ปัญหาและ 

ให้ค�าปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด	เป็นต้น

	 2.3	 ปัจจัยด้านครูผู้สอน	ได้แก่	

	 2.3.1	 ครูต ้องเป็นผู ้ เสียสละ	มีจิตส�านึก 

และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู	

	 2.3.2	 ครูควรจัดการเรียนการสอน	และ

กิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ

สามารถของผูเ้รยีนแต่ละประเภท	เช่น	นกัเรียนปกติ	

นักเรียนเรียนอ่อน	และนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกายและสติปัญญา	เป็นต้น	

	 2.2.3	 ครูควรใช้เทคนิคและสื่อการเรียน 

การสอนที่ท�าให้ผู ้เรียนไม่เบื่อหน่าย	และเข้าใจ 

บทเรียนง่ายขึ้น	

	 2.2.4	 ครูต้องสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	

และความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเคยชินและติดเป็น

นสิยั	เช่นในช่วงเวลาเช้าหลงัจากเคารพธงชาติหน้า

เสาธง	ครูเวรควรอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	โดยการ

เล่านทิาน	เพือ่ไม่ให้นกัเรยีนเบ่ือหน่าย	และมเีจตคติ

ที่ดีต่อการน�าไปปฏิบัติ	

	 2.2.5	 ครูควรไปเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย

เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง

อย่างสม�่าเสมอแล้วน�าปัญหาที่ได้มาแก้ไขปัญหา
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ให้กับนักเรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม	

	 2.2.6	 ครูและผู ้บริหารสถานศึกษาต้อง 

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้

ตลอดเวลา	เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน

อย่างเป็นกันเอง	

	 2.2.7	 การพิจารณาต�าแหน่งครูผู้เช่ียวชาญ	

โดยไม่ต้องท�าผลงานอย่างปัจจบัุน	แต่ให้ใช้ผลงาน

จากการสอนเด็กในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	

ซึ่งการพิจารณาต�าแหน่งวิธีการน้ีจะท�าให้ครูทุ่มเท

ให้กับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง	ตลอดจน 

ได้ผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนและน�าไปใช้ได้ในสภาพการณ์จริง

	 2.4	 ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรียน	ได้แก่	

	 2.4.1	 ต ้ องจัดสภาพแวดล ้อมภายใน

โรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่	น่าเรียน	ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	ซึ่งจะท�าให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน	

	 2.4.2	 ผู ้บริหารและครูควรหามาตรการ 

และสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาในโรงเรียน	เช่น	

รุ่นพี่รังแก	หรือรีดไถรุ่นน้อง	เป็นต้น	และหาวิธีการ

ปลูกฝังสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนทุกชั้น	

และทุกคน	

	 2.4.3	 หากพบแหล่งอบายมุขใกล้โรงเรียน	

และผิดกฎหมาย	ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยด่วน

	 2.5	 ปัจจัยด้านเพื่อนของนักเรียน	ได้แก่	

	 2.5.1	 ไม่คบเพื่อนที่ไม่ดี	เกเร	ติดยาเสพติด	

	 2.5.2	 ให้คบเพ่ือนท่ีดีและชอบเรียน	ชอบ

อ่านหนังสือ	

	 2.5.3	 โรงเรียนควรจัดโครงการเพื่อนช่วย

เพื่อน

	 2.6	 ปัจจัยด้านเจตคติต ่อการเรียนของ

นักเรียน	ได้แก่	

	 2.6.1	 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ

ปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	

	 2.6.2	 เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบ

ความส�าเร็จในชีวิต	หรือผู้ที่นักเรียนชื่นชอบมาเป็น

วิทยากร	เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังเจตคติ

แก่นักเรียน	

	 2.7	 ป ัจจัยด ้านนโยบายของกระทรวง	

ศึกษาธิการได้แก่	

	 2.7.1	 ควรทบทวนนโยบายการท�าโทษ

นักเรียน	และการตกซ�้าชั้นเรียน	เพราะนโยบายนี้

ท�าให้นักเรียนขาดความตั้งใจ	และไม่สนใจในการ

เรียน	ดังนั้น	ควรให้มีการท�าโทษนักเรียนได้ตาม

ความเหมาะสม	และให้มีการตกซ�้าชั้นเรียนได้

	 2.7.2	 การบรรจุครูแต่ละโรงเรียนต้องให้

สอดคล้องกับจ�านวนนักเรียนและวิชาเอกของครู 

ผู้สอน	

	 2.7.3	 การท�าผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

ของครูประถมศึกษา	ควรพิจารณาจากผลงาน 

ที่มีคุณภาพจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนและ

ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.8	 ปัจจัยด้านการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพของโรงเรียน	ได้แก่	

	 2.8.1	 จัดบุคลากรสายสนับสนุนท�าหน้าที่

งานประกันคุณภาพของโรงเรียนโดยเฉพาะ	เพราะ

ถ้าครูผู้สอนเน้นงานประกันคุณภาพจะท�าให้สอน 

ได้ไม่เต็มเวลา	

	 2.8.2	 การประกันคุณภาพของโรงเรียน	 

ควรประเมนิผลผลติหรอืคุณภาพผู้เรยีนเชงิประจกัษ์	

ไม่ใช่ประเมินจากรายงานซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ

สภาพจริง
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	 จากผลการวิจัย	พบว่า	ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของนัก เรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาได ้แก ่ 	 ผู ้ปกครองนักเรียน	 

ตวันกัเรยีนเอง	ครผููส้อน	สงัคม	และสภาพแวดล้อม

ในโรงเรียน	เพื่อนของนักเรียน	เจตคติต่อการเรียน

ของนักเรียน	นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 

และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพของโรงเรยีน	

น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง	ทั้งนี้	ปัจจัย 

ดังกล่าวข้างต้น	เป็นปัจจัยที่ใกล้ชิดกับตัวนักเรียน	

และเก่ียวข้องกับนักเรยีนโดยตรง	สามารถแบ่งเป็น	 

3	กลุ่ม	คือ	ผู้ปกครองนักเรียน	ครูผู้สอนและสภาพ

แวดล้อม	ซึ่งท้ัง	3	กลุ่มน้ีมีอิทธิพลต่อนักเรียน 

เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถม

ศกึษา	อยูใ่นวยัเดก็ท่ีเข้ารบัการศกึษาเป็นระดบัแรก	

หากได้รบัส่ิงท่ีดแีละน่าประทบัใจเกีย่วกบัการเรยีน

การสอนจากท้ัง	3	กลุ่ม	นี้ก็จะท�าให้นักเรียนอยาก 

มาโรงเรียนและตั้งใจเรียน	ส่งผลโดยตรงต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู ้เรียน	

สามารถท่ีจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและอยูใ่นสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน

ได้อย่างมีความสุข	สนใจการเรียนและเรียนได้

ส�าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของการ

จัดการศึกษา	ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนการสอน	ของ	กาเย่	และบรกิซ์	(Gagne	

and	Briggs)	ที่ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

เป็น	2	ประเภท	คอื	ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน	

	 ส่วนปัจจยัท่ีมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาทีค้่นพบจากการ

วิจัยน้ี	สอดคล้องกับ	ศิริลักษณ์	วงษ์จันทร์หาญ	

(2552:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา	“ปัญหานักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า”	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	5	คน	 

ผลการวิจัยพบว ่า 	 สาเหตุที่ท�าให ้นักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	คือ	สาเหตุจากนักเรียน	

ไม่สนใจกิจกรรมการเรียน	 ไม่ท�าการบ้านและ 

ไม ่ทบทวนบทเรียน	 ส�าหรับป ัญหาที่มาจาก

ครอบครัวของนักเรียน	 ได้แก่	ปัญหาเกี่ยวกับ

การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและปัญหาด้าน

วินัยในการเรียนของนักเรียนส่งผลกระทบต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของณัฏติยาภรณ์	หยกอุบล	(2555:	

บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนสาธติสงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวง

ศึกษาธิการ”	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยด้านโรงเรียน	

ด้านครอบครวั	และด้านตัวนกัเรียน	มคีวามสมัพนัธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดย

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	ได้แก่	ปัจจัย

ด้านตัวนักเรียน	ซึ่งประกอบด้วย	1)	เจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์	2)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และ	3)	การ

ท�าการบ้านของนักเรียน	นอกจากนี้ยังสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	นคร	 เหมนาค	 (2556:31-32)	

ได้การวิจัยเรื่อง	“ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี”	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พิจารณารายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	7	ด้าน	

ได้แก่	ปัจจัยด้านครู	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัยด้าน
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หลกัสตูร	ปัจจยัด้านทรัพยากรเพ่ือการเรยีนการสอน	

ปัจจัยด้านเพื่อน	ปัจจัยครอบครัวและปัจจัยด้าน

การเรียนพิเศษ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ผู ้ปกครองนักเรียนควรเสียสละเวลา 

ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด	 ให้ความ

อบอุ่น	และสังเกตพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา	หากพบพฤติกรรมในทางไม่ดี	ให้รีบแก้ไข

อย่างเร่งด่วน

	 2.	 ครูผู ้สอน	ควรจัดการเรียนการสอน 

ในวิชาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการเรียน

และครบตามเวลาท่ีก�าหนด	พร้อมใช้สื่อการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนควรจัดการเ รียน 

การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถ

ไม่เท่าเทียมกัน

	 3.	 ครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	เช่น	จดักลุม่

เพ่ือนช่วยเพื่อน	จัดโครงการพัฒนานักเรียนที่เรียน

อ่อน	เป็นต้น

	 4.	 ผู้บริหารและครู	ควรวางแผนการจัด

กิจกรรมที่ส ่งเสริมท�าให้นักเรียนเกิดคุณธรรม	

จริยธรรม	และมีวินัยในตนเอง	อย่างเป็นรูปธรรม

และประเมินได้	ตลอดจนควรสร้างสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู ้สึก 

ไว้วางใจ	เกิดความเชื่อมั่น	กล้าที่จะระบายความ

รู้สึกที่แท้จริงออกมา	ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขและ

การวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ที่เป็นปัญหาได้ถูกต้อง	และต้องติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตหลังจากให้ความช่วยเหลือ

ไปแล้ว

	 5.	 โรงเรียนควรจัดบรรยากาศสภาพ

แวดล้อมให้เป ็นสถานที่ร ่มรื่น	 อบอุ ่น	 น ่าอยู	่ 

น่าเรียน	 ส ่งเสริมให ้นักเรียนมีความสามัคคี 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและปลอดจากอบายมุข	

ตลอดจนผู้บริหารและครูต้องดูแลความสงบสุข 

ในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารและพฤติกรรมการสอนของคร	ู

ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	

และความสัมพนัธ์ระหว่างการนเิทศภายในของผูบ้รหิารกบัพฤติกรรมการสอนของคร	ูในกลุม่โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ	ีเขต	1	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการ

ศกึษาวิจัย	ได้แก่	บคุลากรครใูนกลุม่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา	นนทบรุ	ีเขต	1	จ�านวน	216	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม	มค่ีา

ความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.97	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 บุคลากรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารและพฤติกรรม

การสอนของครใูนกลุม่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี	เขต	1	โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	

	 2.	 การนิเทศภายในของผูบ้รหิารกับพฤตกิรรมการสอนของครใูนกลุม่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการ

ศกึษา	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร	ีเขต	1	มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมนียั
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ABSTRACT
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	internal	supervision	of	the	administrators,	
and	the	teachingl	behavior	of	the	teachers	in	educational	opportunity	expansion	school	under	
the	Office	of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1,	and	the	correlation	between	the	
internal	supervision	of	the	administrators	and	the	teaching	behavior	of	the	teachers	in	educational	
opportunity	expansion	school	under	the	Office	of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	
1.	The	sample	were	216	teachers	in	educational	opportunity	expansion	school	under	the	Office	
of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1.	Collection	of	data	was	by	questionnaire	which	
was	0.97reliability.	Analyzing	of	data	Statistical	methods	used	to	was	by	frequency,	percentage,	
arithmetic	mean,	standard	deviation,	and	Pearson	Product	Moment	Correlation.
	 The	results	of	this	research	were	as	follow	:	
	 1.	 The	samples	teachers	opinion	about	the	internal	supervision	of	the	administrators,	and	
the	teachingl	behavior	of	the	teachers	in	educational	opportunity	expansion	school	under	the	
Office	of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1	were	at	the	modurate	level.
	 2.	 The	correlation	between	the	internal	supervision	of	the	administrators	and	the	teaching	
behavior	of	the	teachers	in	educational	opportunity	expansion	school	under	the	Office	of	Nonthaburi	
Primary	Educational	Service	Area	1	were	.01	positive	correlation.

Keywords	:	Internal	Supervision,	Teaching	Behavior	of	Teacher,	Correlation

บทน�า

	 โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านสังคม	

เศรษฐกิจและการเมือง	 จึงท�าให้ทุกประเทศทั่ว

โลกจะต้องเรียนรู้และพัฒนาประเทศให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก	ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง 

ที่ถือว ่าเป ็นหัวใจของการพัฒนาคือ	 คน	หรือ

คณุภาพของคนในประเทศ	จงึส่งผลให้ประเทศไทย

ได้ปฏิรูปสังคมไทยทั้งระบบรวมถึงการปฏิรูปการ

ศกึษา	ดงันัน้	การบรหิารจดัการศกึษาจึงต้องเน้นย�า้

ในเรือ่งของการพัฒนาพลเมอืงในทกุด้าน	เพือ่ท�าให้

การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล 

สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเนือ่งในทกุๆ	ด้าน	ประกอบกบังานด้านการศกึษา

ที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก	มีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านหลักสูตรความรู ้ในสาขาวิชาการต่างๆ	 

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู

จ�าเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน	สิ่งท่ีช่วย

กระตุ้นให้มกีารพฒันา	กคื็อการนเิทศทางการศึกษา	

การนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการ

ศึกษาที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการสอน	กระบวนการ

เรียนรู ้ ในชั้นเรียน	 และส ่งเสริมพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องที่ส่งผล

โดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	ในการพัฒนา

พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนต้องอาศยัวิธกีาร	 



107
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หลากหลายวิธี	และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือครู 

ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง	พัฒนางาน 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองได้

อย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน	

คือ	การนิเทศการสอน	ซึ่งอาจเป็นวิธีการนิเทศ 

รายบุคคลหรือวิธีการนิเทศรายกลุ่มท่ีสอดคล้อง

กับปัญหาและความต้องการของครูโดยใช้เทคนิค

วิธีการนิเทศที่หลากหลาย	 เน้นความร่วมมือกัน

ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาการ

จดัการเรียนการสอน	(วชัรา	เล่าเรยีนด,ี	2554	:	150)

	 นโยบายทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยน	

พัฒนาอยู่บ่อยครั้ง	ซึ่งท�าให้ครู	ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตาม

นโยบายเหล่าน้ัน	ปรับเปลี่ยนตามไม่ทัน	หรือเกิด

ความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นไม่ตรงกบัความต้องการ

ของผู้บริหาร	ส�านักงานเขตพื้นที่	และกระทรวง

ศึกษาธิการ

	 จากความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

นิเทศ	สะท้อนให้เห็นว่า	สถานศึกษาควรจะมีการ

พัฒนาศักยภาพขององค์กร	 โดยมีผู ้บริหารเป็น

บุคคลส�าคัญที่จะต้องใช้ความรู ้	ความสามารถ	

และเข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน	 เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพของครภูายในสถานศึกษาด้วยเหตน้ีุผูว้จิยั

จึงมีความสนใจ	ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการ

สอนของครูในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานนทบุรี	เขต	1	เพื่อน�าผลที่ได้จากการวิจัยไป

ใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุ	แก้ไข	พฒันาการนเิทศ

ภายในของผู้บรหิาร	และพฤตกิรรมการสอนของครู

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ส่งผลไปยังผู้เรียนให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาการนเิทศภายในของผู้บรหิาร	

และพฤตกิรรมการสอนของครใูนกลุม่โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

นิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอน

ของครู	ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี	เขต	1

สมมุติฐานการวิจัย

	 การนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรม

การสอนของครู	 ในกลุ ่มโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	มีความสัมพันธ์กัน 

ทางบวก

ขอบเขตการวิจัย

	 การวจิยัคร้ังนีมุ้ง่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการ

สอนของครู	โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดการนิเทศภายใน

ของ	แฮริส	 (Harris)	6	ขั้นตอน	ได้แก่	 1)	การ

ประเมินสภาพการท�างาน	2)	การจัดล�าดับความ

ส�าคัญของปัญหา	3)	การออกแบบวิธีการท�างาน	

4)	การจัดสรรทรัพยากร	5)	การประสานงาน	 

6)	การอ�านวยการ	ส�าหรับพฤติกรรมการสอนของ

คร	ูผูว้จิยัได้ใช้พฤติกรรมการสอนของครูตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู	พ.ศ.	2556	(ปรับปรุงเมื่อวันที่	

19	กันยายน	พ.ศ.	2556)	โดยแบ่งเป็นมาตรฐาน

ทั้งหมด	12	มาตรฐาน	ได้แก่	มาตรฐานที่	1	ปฏิบัติ



Vol.5 No.1 January-June 2016
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

108

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูอย่างสม�่าเสมอ	มาตรฐานที่	2	ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ	โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน	

มาตรฐานท่ี	3	มุ ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน	ให้เต็มตาม

ศักยภาพ	มาตรฐานที่	4	พัฒนาแผนการสอนให้

สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง	มาตรฐานที่	5	พัฒนา

สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	

มาตรฐานที่	6	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน	มาตรฐานที่	7	รายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ	

มาตรฐานที	่8	ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีน	

มาตรฐานที่	9	ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์	มาตรฐานที่	10	ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ในชุมชน	มาตรฐานที่	11	แสวงหาและ

ใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา	มาตรฐานที	่12	สร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์	

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรที่	1

การนิเทศภายใน

1)	 การประเมินสภาพการท�างาน	

2)	 การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	

3)	 การออกแบบวิธีการท�างาน	

4)	 การจัดสรรทรัพยากร	

5)	 การประสานงาน	

6)	 การอ�านวยการ

ตัวแปรที่	2

พฤติกรรมการสอนของครูตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556

1	 ปฏบัิติกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพี 

	 ครูอย่างสม�่าเสมอ	

2	 ตดัสนิใจปฏบัิตกิจิกรรมต่างๆ	โดยค�านงึถงึผลทีจ่ะเกิด 

	 กับผู้เรียน	

3	 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

4	 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง	

5	 พฒันาสือ่การเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ

6	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิด 

	 แก่ผู้เรียน	

7	 รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนอย่างมรีะบบ

8	 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน	

9	 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	

10	ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน	

11	แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา	

12	สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ส ถ า น ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม	วิเคราะห์โดยการหาความถี่และ 

ค่าร้อยละ

	 2.	 การนิเทศภายในของผู ้บริหาร	และ

พฤติกรรมการสอนของครู	วิเคราะห์โดยการหา 

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยมีเกณฑ์

การพิจารณาค่าเฉลี่ย	ดังนี้

	 ค่าเฉลีย่	2.50-3.00	หมายถงึ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

	 ค่าเฉลีย่	1.50-2.49	หมายถงึ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

	 ค่าเฉลีย่	1.00-1.49	หมายถงึ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายใน

ของผูบ้รหิารกบัพฤตกิรรมการสอนของคร	ูวเิคราะห์

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย

	 1.	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 เป็นครูผู้สอน	และมีประสบการณ์ใน

การท�างาน	11-15	ปี

	 2.	 การนิเทศภายในของผู้บริหารของกลุ่ม

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุร	ีเขต	1	ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรครูโดยรวมและรายด้าน	

อยู่ในระดับปานกลาง	

 

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ 	 ได ้แก	่

บุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานนทบุรี	 เขต	1	ทั้งหมด	8	โรงเรียน	จ�านวน	

468	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	

Taro	Yamane	(อ้างถึงใน	สุทธนู	ศรีไสย,	2551:	

53)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	และยอมให้เกิด

ความคลาดเคลือ่นได้	±5%	ได้กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	

216	คน	และผู้วิจัยได้ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

อย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	

โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

 ตอนที่ 1	 เป ็ นแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	เกี่ยวกับ	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษาสูงสุด	ต�าแหน่งหน้าที่

ปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการท�างาน	มี

ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ

 ตอนที่ 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

นิเทศภายในของผู้บริหารใน	6	ขั้นตอน	มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	3	ระดับ	คือ	มาก	ปานกลาง	และ

น้อย	

 ตอนที่ 3	 เป ็ นแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ

พฤติกรรมการสอนของครู	จ�านวน	12	มาตรฐาน

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	3	ระดับ	คือ	มาก	 

ปานกลาง	และน้อย
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	 จากตารางที่	1	พบว่า	บุคลากรครูที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง	มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของ 

ผูบ้รหิารในกลุม่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี	เขต	1	โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง

	 3.	 พฤติกรรมการสอนของครูในกลุ ่ม

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุร	ีเขต	1	ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรครูโดยรวมและรายด้าน	

อยู่ในระดับปานกลาง

การนิเทศภายในของผู้บริหาร

1.	 การประเมินสภาพการท�างาน	(X
1
)

2.	 การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	(X
2
)

3.	 การออกแบบวิธีท�างาน	(X
3
)

4.	 การจัดสรรทรัพยากร	(X
4
)

5.	 การประสานงาน	(X
5
)

6.	 การอ�านวยการ	(X
6
)

รวม (X
t
)

ค่าเฉลี่ย

	 2.40

	 2.41

	 2.36	

	 2.27	

	 2.31	

	 2.32

 2.35

ระดับ

ความคิดเห็น

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D.

	 0.47

	 0.44

	 0.44

	 0.35

	 0.44

	 0.42

 0.22

ตารางที่ 1	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัความคิดเหน็ของบคุลากรครทูีม่ต่ีอการนิเทศภายใน 

	 	 ของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 ประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	โดยรวมและรายด้าน	

พฤติกรรมการสอนของครู

1.	 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

	 อย่างสม�่าเสมอ	(Y
1
)

2.	 ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ	โดยค�านงึถงึผลทีจ่ะเกดิกบั 

	 ผู้เรียน	(Y
2
)

ค่าเฉลี่ย

	 2.36

	 2.38

ระดับ

ความคิดเห็น

ปานกลาง

ปานกลาง

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D.

	 0.49

	 0.60

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อพฤติกรรม 

	 	 การสอนของครู	ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 ประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	โดยรวมและรายด้าน
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พฤติกรรมการสอนของครู

3.	 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	(Y
3
)

4.	 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง	(Y
4
)

5.	 พฒันาสือ่การเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ	(Y
5
)

6.	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก ่

	 ผู้เรียน	(Y
6
)

7.	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู ้ เรียนได้อย ่าง 

	 มีระบบ	(Y
7
)

8.	 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน	(Y
8
)

9.	 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	(Y
9
)

10.	 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน	(Y
10
)

11.	 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา	(Y
11
)

12.	 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์	(Y
12
)

รวม (Y
t
)

ค่าเฉลี่ย

	 2.38

	 2.40

	 2.35

	 2.35

	 2.38

	 2.47

	 2.25

	 2.39

	 2.37

	 2.39

 2.36

ระดับ

ความคิดเห็น

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D.

	 0.56

	 0.49

	 0.35

	 0.55

	 0.38

	 0.50

	 0.53

	 0.39

	 0.51

	 0.35

 0.20

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อพฤติกรรม 

	 	 การสอนของครู	ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 ประถมศึกษานนทบุรีเขต	1	โดยรวมและรายด้าน	(ต่อ)

	 จากตารางที่	 2	พบว่า	 บุคลากรครูที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง	มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอน

ของครู	ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี	เขต	1	โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง

	 4.	 การนิ เทศภายในของผู ้บริหารกับ

พฤติกรรมการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	มีความ

สัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.01	
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ตัวแปร X
1

X
3

X
6

X
2

X
5

X
4

X
t

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y
6

Y
7

Y
8

Y
9

Y
10

Y
11

Y
12

	 .848**

	 .358**

	 -.405**

	 .289**

	 .100

	 .102

	 .175**

	 .017

	 -.207**

	 .083

	 .056

	 -.114

	 .141*

	 -.084

	 .288**

	 .778**

	 .350**

	 .162*

	 -.016

	 .040

	 -.109

	 -.115

	 .169*

	 -.223**

	 .319**

	 .296**

	 -.019

	 -.132

	 -.176**

	 .008

	 .489**

	 .288**

	 -.013

	 .001

	 -.148*

	 .066

	 .438**

	 .510**

	 .556**

	 .206**

	 .055

	 -.135*

	 .036

	 .052

	 .144*

	 .035

	 .102

	 -.061

	 .164*

	 .123

	 .025

	 -.027

	 .038

	 .308**

	 .619**

	 .157*

	 -.037

	 -.049

	 -.088

	 -.043

	 -.096

	 -.100

	 -.027

	 -.038

	 .464**

	 .460**

	 .156

	 -.036

	 .045

	 .178**

	 -.096

	 -.064

	 .508**

	 .372**

	 .413**

	 .361**

	 .246**

	 .267**

	 .464**

	 .168*

	 -.064

	 .035

	 .008

	 -.143*

Y
t

 .540**  .352**  .320** .467**  .392** .196**  .736**

ตารางที่ 3	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของคร	ู 

	 	 ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่	การศึกษาประถมศึกษา 

	 	 นนทบุรี	เขต	1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตารางที่	 3	พบว่า	การนิเทศภายใน

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู	ในกลุ่ม

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สังกัดส�านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 การประเมินสภาพการท�างาน	(X
1
)	กับ

มาตรฐานที่	1	ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพฒันาวชิาชพีครอูย่างสม�า่เสมอ	(Y
1
)	มาตรฐาน

ที่	2	ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โดยค�านึงถึง 

ผลที่จะเกิดกับผู้เรียน	(Y
2
)	มาตรฐานที่	3	มุ่งมั่น 

ต่างๆ	 โดยค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู ้เรียน	 (Y
2
)	

มาตรฐานที่	 3	มุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ	(Y
3
)	มาตรฐานที่	4	พัฒนาแผนการสอน

ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง	(Y
4
)	มาตรฐานที่	7	

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง 

มีระบบ	 (Y
7
)	มาตรฐานที่	 9	 ร่วมมือกับผู ้อื่นใน 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	 (Y
9
)	และการนิเทศ

ภายในของผู้บริหาร	(Y
t
)	มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญญา	

(X
2
)	กับมาตรฐานที่	1	ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม�่าเสมอ	(Y
1
)	

มาตรฐานที่	2	ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โดย

ค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู ้เรียน	 (Y
2
)	มาตรฐาน 

ที่	3	มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	(Y
3
)	

มาตรฐานท่ี	4	พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏบิตัใิห้เกดิผลจรงิ	(Y
4
)	และการนเิทศภายในของ

ผู้บริหาร	(Y
t
)	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ส่วนการจดัล�าดบัความส�าคญั

ของปัญญา	(X
2
)	กับมาตรฐานที่	6	จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน	(Y
6
)	

และ	มาตรฐานที่	9	ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์	 (Y
9
)	มีความสัมพันธ์กันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 การออกแบบวิธีท� างาน	 (X
3
) 	 กับ

มาตรฐานท่ี	3	 มุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ	(Y
3
)	มาตรฐานที่	4	พัฒนาแผนการสอน

ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง	(Y
4
)	มาตรฐาน 

ที่	5	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู ่เสมอ	 (Y
5
)	มาตรฐานที่	 12	สร้างโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์	(Y
12
)	และการ

นิเทศภายในของผู้บริหาร	(Y
t
)	มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ส่วนการ

ออกแบบวิธีท�างาน	(X
3
)	กับมาตรฐานที่	1	ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูอย่างสม�่าเสมอ	(Y
1
)	มาตรฐานที่	6	จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน	

(Y
6
)	มาตรฐานที่	11	แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร

ในการพัฒนา	 (Y
11
)	มีความสัมพันธ์กันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 การจัดสรรทรพัยากร	(X
4
)	กบัมาตรฐาน

ที่	5	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ	(Y
5
)	มาตรฐานที่	6	จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู ้เรียน	 (Y
6
)	

มาตรฐานที่	10	ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์

ในชุมชน	(Y
10
)	และการนิเทศภายในของผู้บริหาร	

(Y
t
)	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

	 5.	 การประสานงาน	(X
5
)	กับมาตรฐาน 

ที่	6	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร

ที่เกิดแก่ผู้เรียน	(Y
6
)	มาตรฐานที่	7	รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ	(Y
7
)	 

และการนิเทศภายในของผู ้บริหาร	(Y
t
)	มีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ส่วนการประสานงาน	(X
5
)	กับมาตรฐานที่	1	ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อย่างสม�่าเสมอ	(Y
1
)	และมาตรฐานที่	8	ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างทีดี่แก่ผูเ้รยีน	(Y
8
)	มคีวามสมัพนัธ์กนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 6.	 การอ�านวยการ	(X
6
)	กับมาตรฐานที่	1	 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างสม�่าเสมอ	 (Y
1
)	มาตรฐานท่ี	 2	 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โดยค�านึงถึงผลที่จะ

เกิดกับผูเ้รยีน	(Y
2
)	มาตรฐานที	่5	พฒันาสือ่การเรยีน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	(Y
5
)	มาตรฐาน 

ที่	 7	 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียน 

ได้อย่างมีระบบ	 (Y
7
)	มาตรฐานที่	 8	ปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้เรียน	(Y
8
)	และการนิเทศ
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ภายในของผู ้บริหาร	 (Y
t
)	 มีความสัมพันธ ์กัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ส่วนการ

อ�านวยการ	(X
6
)	กับมาตรฐานที่	11	แสวงหาและ 

ใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา	(Y
11
)	มคีวามสมัพนัธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

	 1.	 การนิเทศภายในของผู้บริหารในกลุ่ม

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สังกัดส�านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	 

พบว่า	 ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	มีการ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญทางด้าน

การบริหารมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่การนิเทศ

ภายใน	ทั้งที่งานของผู้บริหารจะต้องประกอบไป

ด้วยงานบริหารและงานนิเทศ	สัมฤทธิ์ผลของงาน

จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ	ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงาน

ทั้งงานบริหารและงานนิเทศควบคู่กันไป	ซึ่งยังมี 

ผู้บริหารไม่น้อยที่ขาดความรู้เรื่องการนิเทศภายใน	

(สงัด	อุทรานันท์,	2530)	จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง 

ที่ท�าให้การนิเทศภายในของผู้บริหาร	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	นอกจากนี้การมีภารกิจมากจนเกินไป

ของผู้บริหารและขาดการสนับสนุนของต้นสังกัด	

รวมทั้งมีปัญหาอื่นๆ	จึงท�าให้การนิเทศภายใน 

อยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	สุนันทา	เทพพิทักษ์	(2548	:	บทคัดย่อ)	ที่วิจัย

เร่ือง	การนิเทศภายในของโรงเรียนภาษานุสรณ์

บางแค	พบว่าการนิเทศภายในของโรงเรียนภาษา 

นสุรณ์บางแค	มกีารปฏบัิต	ิโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง	

	 2.		 พฤติกรรมการสอนของครูในกลุ ่ม

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	พบว่า	ทั้งโดย

รวมและรายด้านทุกด้าน	มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

ปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวชิาชีพครเูป็นวชิาชีพ

ที่มีการระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	

แต่ในปัจจุบันแม้คุรุสภาจะมีการก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู	 เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางใน

การปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ล้วกต็าม	แต่ไม่ปรากฏว่า

ส่งเสรมิให้ครปูฏบิตัติามเกณฑ์ดงักล่าวอย่างจรงิจงั

และเป็นรูปธรรม	นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดให้ครู

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งแนวทางใน

การปฏิบัติจึงหลากหลายตามไปด้วย	ประกอบกับ

ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่อื่นนอกเหนือจากการสอน	 เช่น	 เตรียม

การประเมินคุณภาพของโรงเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกเกือบตลอดทั้งปี	จึงเป็นเหตุให้ครูปฏิบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูได้ไม่เต็มที่	และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมเกียรติ	ศรีสุขใส	

(2542	:	บทคดัย่อ)	พบว่า	พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	

	 3.	ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายใน

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในกลุ่ม 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	โดยภาพ

รวมพบว่า	มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อจ�าแนกโดย

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายใน

ของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในกลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษานนทบุร	ีเขต	1	แต่ละด้านพบว่า	 

ด้านการประเมินสภาพการท�างาน	มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการสอนของครูในด ้านปฏิบัติ
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กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพคร ู

อย่างสม�่าเสมอ	ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	

โดยค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน	มุ่งมั่นพัฒนา 

ผูเ้รยีนให้เตม็ตามศกัยภาพ	พฒันาแผนการสอนให้

สามารถปฏบิตัใิห้เกิดผลจรงิ	รายงานผลการพฒันา

คุณภาพของผู ้เรียนได้อย่างมีระบบ	ร่วมมือกับ 

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	และการนิเทศ

ภายในของผู้บริหาร	สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ	.01

	 ด้านการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	

มีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมการสอนของครู

ในด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม�่าเสมอ	ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ	โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน	

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	พัฒนา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริงและ

การนิเทศภายในของผู ้บริหารมีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	การจัด

ล�าดับความส�าคัญของปัญหามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสอนของครูในด้าน	จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนและ

ร่วมมือกับผู ้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 ด้านการออกแบบวิธีท�างานมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการสอนของครูในด้านมุ่งม่ันพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	พัฒนาแผนการสอน

ให้สามารถปฏบิตัใิห้เกดิผลจรงิ	พฒันาสือ่การเรยีน	

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	สร้างโอกาส 

ให ้ ผู ้ เรียนได ้ เรียนรู ้ ในทุกสถานการณ์ 	 และ 

การนิเทศภายในของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	การออกแบบวิธี

ท�างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของ

ครูในด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม�่าเสมอ	จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน	

แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา	มคีวาม

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ.05

	 ด้านการจัดสรรทรัพยากรมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการสอนของครูในด้านพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู ่ เสมอ	 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร 

ที่เกิดแก่ผู้เรียน	ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์

ในชุมชน	 และการนิเทศภายในของผู ้บริหาร 

มีสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.01

	 ด้านการประสานงานมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสอนของครูในด้านจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู ้เรียน

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู ้ เรียนได้ 

อย่างมีระบบและการนิเทศภายในของผู้บริหาร 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .01	 

การประสานงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การสอนของครูในด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม�่าเสมอ	

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้เรียน	มีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 ด ้านการอ�านวยการมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสอนของครูในด้านปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง

สม�่าเสมอ	ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 โดย

ค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน	พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	รายงานผล

การพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนได้อย่างมีระบบ	

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้เรียนและการ

นิเทศภายในของผู ้บริหาร	มีความสัมพันธ์กัน
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	การอ�านวย

การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู 

ในด้าน	แสวงหาและใช้ข ้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา	มีสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาระหน้าที่ของครูในปัจจุบัน

มีอย่างมากมาย	ไม่ใช่เฉพาะงานสอนซึ่งเป็นงาน

ประจ�าเพียงอย่างเดียว	แต่ยังมีงานอื่นที่ได้รับ 

มอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาอีก	จึงท�าให้ครู

ไม่มีเวลามากพอที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	และไม่ค่อยมีโอกาส

หรือไม่มีเวลาในการไปขอความร่วมมือจากบุคคล

อ่ืนมาพัฒนาผู้เรียนได้	ส่วนด้านการแสวงหาและ

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนานั้น	เนื่องจากเวลา

ส่วนใหญ่หมดไปกับกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ท�าให้

สญูเสยีเวลาเรยีน	ครจึูงต้องมกีารปรบัเปล่ียนวิธกีาร

สอนเพือ่ให้ทนักบัเวลา	จงึไม่มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะน�า

ข้อมลูข่าวสารต่างๆ	มาสอดแทรกในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.1	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานนทบุรี	 เขต	1	ควรสร้างความตระหนัก 

ให้โรงเรียนเห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญ 

ของการด�าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน	และ 

เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจของบุคลากร 

ในหน่วยงานทีถ่กูต้องตามหลกัการนเิทศการศกึษา	 

ด้วยการจัดประชุม	 อบรม	สัมมนาให้ความรู  ้

แก ่ ผู ้บ ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ 

ด�าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน

	 1.2	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษานนทบรุเีขต	1	ควรจดัท�าคูม่อืปฏบิตักิารนเิทศ

ภายในโรงเรียนท่ีโรงเรียนสามารถน�าไปปฏิบัต ิ

ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน	 โดย 

จัดส่งให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างทั่วถึง	และ 

ต่อเนือ่ง	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานต่อไป

	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 2.1	 ผูบ้รหิารควรส่งเสริมให้ครแูละบคุคลกร 

ภายในโรงเรียนศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติม	 โดย 

ศึกษาต่อเฉพาะด้านเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา	

เพื่อการน�ามาใช้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น

	 2.2	 ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมอบรม

เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการนิเทศภายในแก ่

ครูและบุคคลกรภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

	 2.3	 ผู ้บริหารควรพิจารณาและสนับสนุน

การจัดสรรภาระงานให้แก่ครูและบุคคลกรภายใน

โรงเรียนอย่างเหมาะสม	เพ่ือให้ครูและบุคคลากร

ภายในโรงเรยีนสามารถด�าเนนิงานการนเิทศภายใน

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 2.4	 บุคคลกรครูภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศควรปรึกษาหารือ

ร่วมกันก�าหนดช่วงเวลา	การนิเทศที่เหมาะสมตาม

ความพร้อมของตนเอง	เพือ่ให้เกดิกจิกรรมการนเิทศ

ภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าการวจิยัเรือ่งเจตคตขิองผูบ้รหิาร

และครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา

	 2.	 ควรท�าการวิจัยเรื่องป ัจจัยท่ีส ่งผล 

ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่มี

ประสิทธิภาพ
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คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง 

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Public Service Quality Of Bang Khun Kong Subdistrict Administrative Organization, 

Bang Kruai District, Nonthaburi Province

ค�าส�าคัญ	:	คุณภาพการให้บริการ

บทคัดย่อ

	 คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัด

นนทบุรี	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกองจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ได้แก่	ผู้รับบริการจ�านวน	387	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	วิเคราะห์หาค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	การทดสอบค่าที	(t-test)	และการทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	

	 จากการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บางขุนกอง	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.63)	และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยระหว่าง	( =4.68-4.54)

	 2.	 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลบางขุนกองเมื่อจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 

อายุ	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ยกเว้นงานด้านสาธารณสุขและ 

ด้านโยธา	การศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน	ยกเว้นงานด้านรายได้และงานด้านพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	อาชีพและรายได  ้

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้นงานด้านสาธารณสุขและด้านโยธา	 

ชุมชนที่พักอาศัย	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ยกเว้น	งานด้าน 

รายได้หรือภาษีและด้านโยธา

พิชิต	รัชตพิบุลภพ1*,	ดวงตา	สราญรมย์2

Pichit	Ratchatapibhunphob,	Duangta	Saranrom
1รัฐประศาสนศาสตร	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	
2คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

*ผู้นิพนธ์หลัก	e-mail	:	pichit9999@yahoo.co.th
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ABSTRACT

	 The	 object ive 	 o f 	 publ ic 	 serv ice	 qual i ty 	 o f 	 Bang	 Khun	 Kong	 Subdis t r ic t	 

Administrative	Organization,	Bang	Kruai	District,	Nonthaburi	Province	 is	 to	study	 the	 

satisfaction	 level	of	service	 recipients	on	 the	public	services	provided	by	Bang	Khun	 

Kong	Subdistrict	Administrative	Organization.	The	samples	used	are	387	service	recipients.	 

The	methods	used	 in	 the	data	compilation	 include	surveys,	data	analysis	using	statistical	 

package,	analysis	on	frequency,	percentage,	average,	and	standard	deviation,	t-test,	and	F-test.

	 The	research	findings	were	as	follows:

	 1.	 The	satisfaction	level	of	the	service	recipients	on	the	public	services	provided	by	 

Bang	Khun	Kong	Subdistrict	Administrative	Organization	 in	general	 is	at	 the	highest	 level	 

( =4.63).	The	consideration	of	each	field	reveals	the	highest	level	with	the	average	between	 

( =4.68-4.54).

	 2)	 the	comparisons	of	the	satisfaction	level	of	the	service	recipients	on	the	public	services	 

provided	by	Bang	Khun	Kong	Subdistrict	Administrative	Organization,	classified	by	personal	 

status,	are	as	 follows:	by	gender,	 there	 is	no	difference;	by	age,	 the	 research	finds	 the	 

significant	statistical	difference	at	 the	 level	of	 .05,	with	 the	exemption	 in	public	health	 

and	construction;	by	education,	 there	 is	no	difference,	with	 the	exemption	 in	revenue	or	 

tax	 and	 community	 development	 and	 social	welfare	with	 the	 significant	 statistical	 

difference	at	 the	 level	of	 .05;	by	profession	and	income,	the	research	finds	the	significant	 

statistical	difference	at	the	level	of	.05,	with	the	exemption	in	public	health	and	construction;	 

by	residential	community,	the	research	finds	the	significant	statistical	difference	at	the	level	of	.05,	

with	the	exemption	in	revenue	or	taxes	and	construction.

Keywords	:	Service	Quality

บทน�า

	 นับตั้ งแต ่ภายหลังรัฐธรรมนูญปี 	 พ.ศ.	

2540	 เป็นต้นมาถือว่าเป็นช่วงเวลาส�าคัญของ

ประเทศไทยในการเข้าสู ่การเปล่ียนแปลงของ

ภาวการณ์เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งการกระจายอ�า

นาจการปกครองสู ่ท้องถ่ิน	ตามที่ปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปี	พ.ศ.	2540	

ตามมาตรา	78	ว่าด้วยหลักการที่ก�าหนดแนว

นโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัทีใ่ช้เป็นกรอบในการบรหิาร

งานของรัฐบาลที่จะต้องจัดให้มีกระจายอ�านาจ 

การปกครองสู่ท้องถิ่นโดยเป็นไปในสองลักษณะ

กล่าวคือให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได้และ

มีอ�านาจในการตัดสินใจในกิจการของตนเองได	้

นอกจากนี้มาตรา	284	และ	288	ที่ให้หลักประกัน

ในความเป็นอิสระในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง	(โกวิทย	์

พวงงาม,	2552;	เชาวน์วัศ	เสนพงศ์,	2546;	ปธาน	

สุวรรณมงคล,	2547)	
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	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ

มอบหมายอ�านาจ	หน้าที่และภารกิจในการดูแล

ประชาชนในท้องถ่ินมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตน	 

ผลดังกล่าวก่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้ามามีบทบาทและความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากขึ้น

โดยปริยาย	ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความรู้

ความเข้าใจที่มากข้ึนถึงบทบาท	ความส�าคัญของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง

อย่างใกล้ชิดกับการด�าเนินวิถีชีวิตของตน	อีกทั้ง

ประชาชนก็ปรับปรุงพฒันาลกัษณะการใช้ชวีติของ

ตนให้ด�าเนนิร่วมไปกบับทบาทและความรบัผดิชอบ

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น

	 การด�าเนินร่วมกันระหว่างบทบาทหน้าที่

ขององค ์การปกครองส ่วนท ้องถ่ินและความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการบริหาร

จัดการที่ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการการปกครองมากขึ้น	ซึ่งเป็นการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมหรือ	Participatory	Democracy	

ซึ่งให้ความส�าคัญกับการบริหารท่ีอยู ่ในระดับ

ย่อย	 (Local)	จะเป็นผลให้สอดคล้องกับบริบท 

ทางสังคมวัฒนธรรมที่เฉพาะมากขึ้น	 (นันท์ธิดา	

จันทร์ศิริ,	2557:	221-226)	และในท้ายที่สุดจะ

สามารถสะท้อนถึงธรรมาภิบาลหรือ	Governance	

ในการปกครอง	อันก่อให้เกิดประโยชน์และความ

พึงพอใจสูงสุดแก่สังคมส่วนรวมอันเกิดจากการ 

ให้บรกิารสาธารณะอย่างมปีระสิทธภิาพ	เสมอภาค	 

เท่าเทียมกันและทั่วถึง	 (อุดม	ทุมโฆสิต,	2550)	

สอดคล ้องกับแนวคิดของการบริการภาครัฐ 

แนวใหม่	(New	Public	Service)	ที่เน้นการบริการ

ที่ค�านึงถึงประเด็นหลักๆ	 ที่ส�าคัญดังต ่อไปนี	้ 

การค�านึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมาย

หลัก,	การได้รับใช้พลเมืองและการให้บริการ

สาธารณะเป็นส�าคัญ	(Denhart,	2003)

	 ความพึงพอใจเป็นกระบวนการรับรู ้แล้ว 

ท�าการประเมิน คุณภาพการให ้บริการของ 

ผู้ให้บริการ	 (สมพิศ	ศิริพัฒนาเจริญสุข,	2552)	 

ซึ่งนักวิชาการที่ชื่อมาสโลว์	(Maslow)	ได้จัดกลุ่ม

ความต้องการของมนุษย์ออกเป็นล�าดับชั้นได้	 

5	ล�าดับชั้น	(สร้อยตระกูล	อรรถมานะ,	2553)	

	 ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 

จึง	ถือเป็นประตูด่านแรกที่จะท�าให้ภาครัฐใน

ส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสรับรู้ 

และเข้าใจความต้องการของประชาชน	และมี

โอกาสในการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ	เพื่อให้

สอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชน

ได้	อันจะน�ามาซึ่งความสุขและประโยชน์สูงสุด 

ของชุมชน	 (สมพิศ	ศิริพัฒนาเจริญสุข,	 2552;	 

จันทร์เพ็ญ	ลุนราศรี,	2555;	ปิยะ	เส็งฉุย,	2555;	

สมพจน์	จันที,	2555;	ศศิรัช	ตั้งตัว,	2555;	ธนวรรณ	

แสวงศรี,	2556;	ดวงตา	สราญรมย์	และคณะ,	

2557;	ดวงตา	สราญรมย์และคณะ,	2558	และ 

มงกรด	มณีไพโรจน์,	2556)	

	 การวิจัยครั้ งนี้ สอดคล ้องกับแนวทาง

การด�าเนินงานที่จะต้องเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของราชการตาม 

ที่กรมส่งเสริมการปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น 

ให้ด�าเนินการทั้ง	4	มิติคือ	มิติด้านประสิทธิผล

ตามแผนพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	มิติด้านคุณภาพการให้บริการ	มิติ 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	และ

มิติด้านการพัฒนาองค์กร	ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

ท�าการศึกษาในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	
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ส�าหรับในงบประมาณปี	พ.ศ.	2558	นี้	ทางองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบางขนุกอง	ได้พจิารณาเลอืกงาน

บริการทั้ง	4	งานมาด�าเนินการส�ารวจ	ตามแบบ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการเพื่อก�าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ	จ�าแนกออกเป็นงาน	4	ด้าน	ได้แก่	งาน

ด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	งานด้าน 

รายได ้หรือภาษี 	 งานด ้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมและงานด้านสาธารณสุข	โดยใน

แต่ละงานจะให้ความส�าคัญต่อความพึงพอใจ

ของผู ้ รับบริการในด ้านกระบวนการขั้นตอน 

การให้บริการ	ด้านช่องทางการให้บริการ	ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการและด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวกท่ีให้บริการว่าเป็นอย่างไร	นอกจากน้ี 

ยังต ้องการทราบถึงป ัญหาและข้อเสนอแนะ 

ในการให้บริการท้ังนี้เพ่ือที่จะได้น�าผลการวิจัย 

ไปใช้เป ็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้าง

ความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู ้มาใช้บริการต่อไป	 

ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง 

ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	ซึ่งเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู ่ใน 

เขตบริเวณท่ีตั้งขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บางขุนกอง	จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบใน 

การด�าเนินการวิจัยดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ 

ผู ้รับบริการที่มีต ่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกองจ�าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล

การด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	ประชาชน 

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง

และได้มาใช้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางขุนกอง	จ�านวน	3,198	คน	(ข้อมูล	

ณ	วนัที	่19	เดอืนกนัยายน	2558	ของส�านกัทะเบยีน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง)	

	 กลุ ่ มตั ว อย ่ า งที่ ใ ช ้ ใ นกา รวิ จั ยค รั้ ง น้ี	 

คณะผู ้วิจัยได้ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง 

ตามข ้อตกลงที่ อ งค ์การบริหารส ่ วนต� าบล 

บางขุนกองต้องการจ�านวนของกลุ ่มตัวอย่าง 

ให้สอดคล้องกับการให้บริการสาธารณะแต่ละ

ประเภทและจากการประเมนิผลการปฏบัิติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกองแต่ละป ี

จะต้องเสนอหน่วยงาน	3-5	งานบริการซึ่งเป็น 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการโดยตรง 

ซึ่งแต ่ละปีจะต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยงานไป	 

การเก็บข ้อมูลจะเก็บตัวอย่างจากประชาชน 

ที่เดินทางมาใช้บริการงานสาธารณะท้ัง	4	งาน	 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งเป็น	2	ประเภท

	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	ก�าหนดให้เก็บ

ข ้อมูลจากงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้าง	จ�านวน	32	ราย

	 2.	 การ เ ก็บรวบรวมข ้อมูลแบบกลุ ่ม	

(Cluster	Sampling)	ก�าหนดให้เก็บข้อมูลจาก 

งาน	3	ด้านได้แก่	งานด้านรายได้หรือภาษี	งาน

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและงาน
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ด้านสาธารณสุข	จ�านวน	355	ราย	ด้วยการค�านวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรในการค�านวณ 

ของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1973	อ้างถึง 

ในประเสริฐศักดิ์ 	 บุตรสา,	2551)	จากจ�านวน

ประชากรท้ังหมด	3,166	คน	จากนั้นด�าเนินการ 

กระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามสัดส่วนของประชากร

ที่มารับบริการในแต่ละงานดังต่อไปนี้

งาน

1.	 งานด้านรายได้หรือภาษี

2.	 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

3.	 งานด้านสาธารณสุข

	 รวมงาน	3	ด้าน

ประชากร

	 1,112

	 1,157

	 897

 3,166

กลุ่มตัวอย่าง

	 124

	 131

	 100

 355

ตาราง 1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	

แบบสอบถาม	(Questionnaires)	เกีย่วกบัความพงึ

พอใจของประชาชนที่ใช้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางขนุกอง	โดยแบ่งออกเป็น	3	ส่วนดงันี้

 ส่วนที่ 1	 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	การศกึษา	

อาชีพหลัก	รายได้ต่อเดือนและชุมชนที่พักอาศัย

จ�านวน	6	ข้อ

 ส่วนที่ 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการในงาน	4	ด้านได้แก่

	 1	 งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก 

สิ่งก่อสร้าง

	 2.	 งานด้านรายได้หรือภาษี

	 3.	 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม

	 4.	 งานด้านสาธารณสุข

	 โ ด ย ใ น ง า น แ ต ่ ล ะ ด ้ า น ค ร อ บ ค ลุ ม 

องค์ประกอบดังนี้

	 1.	 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

	 2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ

	 3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

	 4.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

	 แบบสอบถาม เป ็ นแบบมาตราส ่ วน 

ประเมินค่า	 (Rating	Scale)	ให้ผู้เลือกตอบตาม

ความรู้สึก	และความเชื่อเชิงประมาณค่า	 ต้ังแต่

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด	มาก	ปานกลาง	 

น้อย	และน้อยที่สุด	จ�านวน	14	ข้อ

 ส่วนที่ 3	 ค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการให้

บริการ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิจัยครัง้นีค้ณะผูท้�าการวจิยัได้ใช้สถติิ

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 1.	 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนบคุคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	โดยหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ	

(Percentage)

	 2.	 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของผู ้รับบริการที่มีต ่อคุณภาพการให้บริการ 

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	 วิเคราะห์โดย 

การทดสอบค่าที	 (t-test)	 เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างข้อมูล	2	กลุ่ม	ได้แก่	 เพศ	และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	

ANOVA)	เพือ่ใช้เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มข้อมูลที่มากกว่า	2	กลุ่ม	และเมื่อพบความ 

แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

รายคู่ด้วยวิธี	LSD	(Least	Significant	Difference)	

ส�าหรับค่านัยส�าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลครั้งนี้	ก�าหนดไว้ที่ระดับ	.05

ผลการวิจัย

	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งน้ี	 เป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ	53.2	ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ	46.8	 

กลุ ่มตัวอย ่างน้ีมีการกระจายอยู ่ในกลุ ่มอายุ

มากกว่า	60	ปี	คือ	140	คน	และคิดเป็นสัดส่วน

ที่มากที่สุดคือร้อยละ	36.2	มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุดจ�านวน	105	คนหรือร้อยละ	

26.4	ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	มาก

ที่สุด	จ�านวน	107	คน	คิดเป็นร้อยล่ะ	27.6	มีรายได้

ต่อเดือนอยู่ในระดับ	5,001-10,000	บาท	มากที่สุด	

จ�านวน	157	คน	คดิเป็น	ร้อยละ	40.6	และพกัอาศยั

ในชมุชนวดัซองพลมูากทีส่ดุ	จ�านวน	76	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	19.6

	 2.	 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ี

ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางขุนกอง	ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	 ( =4.63)	และเมื่อพิจาณาเป็น 

รายด้านพบว่า	 ระดับความพึงพอใจด้านช่อง

ทางการให้บริการ	มีค่าเฉลี่ย	 ( =4.68)	อยู ่ใน

ระดับมากท่ีสุด	 รองลงมาเป็นความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย	 

( =4.67)	อยู่ในระดับมากที่สุด	และค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ	เป็นความพงึพอใจด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	

( =4.54)	อยู่ในระดับมากที่สุด

	 3.	 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	จ�าแนก 

ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ	 ไม่มีความ 

แตกต่างกัน	ด้านอายุ	พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ยกเว้น 

งานด้านสาธารณสุขและด้านโยธา	ด้านการศึกษา 

พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน	ยกเว้นงานด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	 ที่มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	 

ด้านอาชีพและรายได้พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ยกเว้น 

งานด้านสาธารณสุขและด้านโยธา	ด้านชุมชน 

ที่พักอาศัย	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้น	งานด้านรายได้

หรือภาษีและด้านโยธา

อภิปรายผล

	 1.	 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ี

ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลบางขุนกองเมื่อจ�าแนกตามงานที่ให้บริการ

พบว่า
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ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.	 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ

3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	

โดยรวม

	 4.72

	 4.64

	 4.68

	 4.48

 4.62

S.D.

	 .306

	 .324

	 .277

	 .030

 .176

ตาราง 2	 งานด้านรายได้หรือภาษี

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.	 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ

3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

โดยรวม

	 4.55

	 4.65

	 4.69

	 4.52

 4.60

S.D.

	 .395

	 .406

	 .320

	 .307

 .222

ตาราง 3	 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.	 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ

3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

โดยรวม

	 4.73

	 4.72

	 4.57

	 4.58

 4.64

S.D.

	 .276

	 .272

	 .286

	 .233

 .145

ตาราง 4	 งานด้านสาธารณสุข
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ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.	 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ

3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

โดยรวม

	 4.75

	 4.71

	 4.60

	 4.63

 4.66

S.D.

	 .293

	 .329

	 .275

	 .304

 .188

ตาราง 5	 งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

	 นอกจากนีย้งัมปีระเดน็จากการศกึษาค้นคว้า
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่จะน�ามาอภิปรายผล
เพิ่มเติมบางประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	 ด ้ านกระบวนการขั้ นตอนการให ้
บริการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลบางขุนกอง	ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้
บริการ	โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด	 เน่ืองจากมีการให้บริการที่รวดเร็วและ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด
	 2.	 ด้านช่องทางการให้บริการ	ระดับความ
พึงพอใจของผู ้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้
บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	
ด้านช่องทางการให้บริการ	โดยภาพรวมของความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 เนื่องจากมีการมี
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย	เช่น	โทรศัพท์,	
โทรสาร,	เว็บไซต์	www.Bangkhunkong.co.th
	 3.	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ระดับความ
พึงพอใจของผู ้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้
บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ	โดยภาพรวมของความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่อย่าง 
ถูกต้องและรวดเร็ว

	 4.	 ด ้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบางขุนกอง	
ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกโดยภาพรวมของความ
พึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด	 เน่ืองจากมีวัสดุ/
อุปกรณ์พร้อมในการด�าเนินงานและกิจกรรม
	 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการที่มีต ่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	จ�าแนก 
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ	 ไม่มีความ 
แตกต่างกัน	ด้านอายุ	พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ยกเว้น 
งานด้านสาธารณสุขและด้านโยธา	ด้านการศึกษา 
พบว ่ า ไม ่ มีความแตกต ่ างกัน 	 ยก เว ้ นงาน 
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 
.05	ด้านอาชีพและรายได้พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	ยกเว้น
งานด้านสาธารณสุขและด้านโยธา	ด้านชุมชน
ที่พักอาศัย	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	ยกเว้น	งานด้าน 
รายได้หรือภาษีและด้านโยธา	ซึ่งผลของการวิจัย 
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานของธนวรรณ	
แสวงศร	ีศึกษาเรือ่งความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร
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ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเสา	อ�าเภอไทรโยค	 
จังหวัดกาญจนบุรี 	 และมงกรด	มณีไพโรจน์,	 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ให้บริการของส�านักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่	3	และสมพิศ	ศิริพัฒนาเจริญสุข	ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อหน้าท่ีของ
เทศบาลเมืองสระบุรี

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 ส่ิงท่ีเป็นจุดแข็งของการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขุนกอง	คือ	ด้าน 
ช่องทางการให้บริการต่อประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ
	 2.	 ส่ิ ง ท่ี อ งค ์ ก า รบ ริ ห า รส ่ วนต� าบล 
บางขุนกองต้องเร่งปรับปรุงเป็นเรื่องเร่งด่วน	คือ	
สถานที่จอดรถแก่ผู ้ที่มาใช้บริการ	หากแต่ว ่า
ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลยังไม่สามารถหา 
สถานท่ีจอดรถแห่งใหม่เพิ่มเติมได้นั้น	สิ่งที่ควรเร่ง
ท�าเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาคือ	การจัดเจ้าหน้าที่
ช่วยในการอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร 
แก่ประชาชนผู ้มาใช้บริการอันเป็นการบรรเทา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 การใช ้งานวิจัยเชิงคุณภาพเป ็นข ้อมูล 
มาประกอบเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือการสัมภาษณ์
แบบกลุ่มโดยจ�าแนกตามงานบริการทั้ง	4	ด้าน 
กับประชาชนผู้เข้ามารับบริการเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนในเชิงลึก
มากขึ้น
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การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

The Participation in Personnel Management 

of the Educational Opportunity Expansion School

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	ใน	

4	ด้าน	ได้แก่	การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	การพัฒนาและการธ�ารงรักษาบุคลากร	การรักษาระเบียบวินัย	

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	กลุ่มตัวอย่าง	ที่ศึกษาเป็นครูในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	จ�านวน	216	คน	เครื่องมือ

ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม	มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe)	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	โดยภาพรวม

และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	

	 2.	 ครทูีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศกึษา	สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานนทบรุ	ีเขต	1	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส�าหรับครูที่มี	อายุ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การสอน	ต่างกันมีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารงานบุคคล,	การมีส่วนร่วม,	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

พชรวิษย์	รัตนเมธีรัตน์

Pacharawit	Rattanameteerat
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

e-mail	:	sapat2127@hotmail.com
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	 study	and	compare	 the	participation	 in	 

personnel	management	of	 the	educational	opportunity	expansion	school	 in	4	aspect	 for	 

presonnel	placement,	personnel	maintenance,	personnel	discipline	and	personnel	education.	

The	sample	were	216	 teachers	of	educational	opportunity	expansion	school	under	 the	 

Office	of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1.Collection	of	data	was	by	five	rating	 

scale	questionnaire	which	were	0.98	reliable.	Analyze	of	data	was	by	frequency,	percentage,	

arithmetic	mean,	standard	deviation,	t-test,	one-way	ANOVA,	and	Scheffé

	 The	resulte	of	this	research	were	as	follow	:

	 1.	 The	sample	 teacher	opinion	about	 the	participation	 in	personnel	management	 

of	the	educational	opportunity	expansion	school	were	at	moderate	level	for	total,	and	aspects.

	 2.	 The	opinion	about	the	personnel	management	of	 the	sample	teachers	who	were	 

differed	 in	gender	were	 .05	significantly	different,	but	 the	opinion	about	 the	personnel	 

management	of	 the	sample	teacher	who	were	educational	opportunity	expansion	schools	 

under	the	Office	of	Nonthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1	at	significantly	different	 

level	.05.	for	the	teachars	who	were	different	 in,	age,	education	background,	and	teaching	

experience	revealed	different	opinions	at	significantly	different	level	.01.

Keywords	:	Personnel	management,	Participation,	Educational	Opportunity	Expansion	School

บทน�า
	 การบริหารงานบุคคล	 เป็นการจัดระบบ	
ระเบียบ	และดูแลให้บุคคลท�างาน	โดยใช้ความรู้
ความสามารถให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุด	งานบริหารบุคคลเป็นงานที่สลับซับซ้อน	
มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	 เมกกินสัน	
(Megginson,	1968)	ได้กล่าวยืนยันไว้ว่า	“มนุษย์
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการบริหารถึงแม้ว่า	
คุณค่าของมนุษย์จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้	และ 
ไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ก�าหนดคุณค่าได้เช่น
เดียวกันกับวัตถุ 	 หรือสินค ้าอื่นแต ่ก็ยังถือว ่า
มนุษย์เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณค่า	
และเกียรติภูมิ”	ประสิทธิภาพของการท�างานของ 

บุคคล	จะเกิดข้ึนและคงอยู่ได้ก็ด้วยความสามารถ
ของนักบริหารในอันที่จะน�าทางและเสริมสร้าง
สภาวะการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	
	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคล
ในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื่อจัดการ
งานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและส�าเร็จ	ทั้งนี้	การมีส่วนร่วมน้ันๆ	
จะอยู ่ในขั้นข้ันตอนใดๆ	 ข้ึนอยู่กับความรู ้ความ
สามารถ	ประสบการณ์	และข้อจ�ากัดขององค์กร	
การมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารงานหรือการจัดการ
งานสามารถท่ีจะแยกได้กว้างๆ	คือ	ภายในองค์กร
จะประกอบด้วย	ผู้บังคับบัญชา	(ผู้บริหารระดับสูง)	 
ผูบ้รหิารระดบักลาง	(กลุม่งาน	ต่างๆ	)	และผูป้ฏบิตัิ	
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(คนงานผู ้ท�างานระดับล่าง)	 สายสัมพันธ์ของ 
บุคคลในองค์กรจะเป็นไปตามลักษณะบังคับ
บัญชาตามล�าดับ	โดยท่ัวไปขององค์กรแล้วจะมี 
ข้อก�าหนดไว้เป็นแนวทางอย่างชัดเจนซึ่งทุกระดับ
ต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเสมอ	การ
มีส่วนร่วมเพื่อการจัดการในองค์กรจึงเป็นไปใน
ทิศทางเพ่ือการปรับปรุง	พัฒนา	หรือแก้ไขปัญหา
ข้อขดัข้องของการด�าเนนิการในแต่ละองค์ประกอบ	
การมีส่วนร่วมจะเป็นในรูปของการให้ความเห็น	
ข้อคิด	แลกเปล่ียนหรือสนับสนุนเพื่อการจัดการ	
หรือการปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางของการจัดการ
ร่วมกันในกิจกรรมอย่างเดียวกัน	ทั้งนี้ เพื่อผล
ประโยชน์ที่สุดขององค์กร
	 ในปัจจุบัน	สภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนขยายโอกาส	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา	นนทบุรี	 เขต	1	มีปัญหา
และอุปสรรคหลายประการ	 เช่น	การขัดแย้งกัน
ระหว่างครู	การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	การเลื่อน
ขั้นหรือต�าแหน่งไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรมของ
องค์กรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง	คณะผู้บริหารของโรงเรียน	ครูระดับ
ช�านาญการและช�านาญการพิเศษในโรงเรียน 
มีทัศนคติที่ขัดแย้งกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน	
ผู ้บริหารขาดการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 
ของบคุลากรในโรงเรียน	จากปัญหาดงักล่าวอาจจะ
ขาด	การมีส่วนร่วมในการท�างานด้วยกัน	จึงท�าให้
เกิดความขัดแย้งหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
	 จากปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงศึกษาสภาพ
การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 นนทบุรี 	 เขต	 1	 
เพ่ือน�าผลการวิจัย	 ไปใช้เป ็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	นนทบุรี	เขต	1	

	 2.	 เพื่ อ เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีม ี

ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา	นนทบรุี	

เขต	1	ของครูที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

ประสบการณ์การสอน	แตกต่างกัน

สมมุติฐาน

	 ครูที่มี เพศ	 อายุ 	 ระดับการศึกษา	 และ

ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนขยายโอกาส	ทางการศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา	นนทบรุี	

เขต	1	แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ี	ผู้วิจัยมุ่งศึกษา	การบริหาร

งานบคุคลแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	นนทบุรี	 เขต	1	ตามขอบข่ายการ

บริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ	(2550	:	18-19)	ใน	4	ด้าน	 

คือ	(1).	การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	(2).	การ

พัฒนาและธ�ารงรักษาบุคลากร	 (3).	การรักษา

ระเบียบวินัย	(4).	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การด�าเนินการวิจัย
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ 	 ได ้แก	่
ครูในกลุ ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี	 เขต	1	ทั้งหมด	8	โรงเรียน	มีครูจ�านวน	
468	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	
Taro	Yamane	(อ้างถึงใน	สุทธนู	ศรีไสย,	2551:	
53)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	และยอมให้เกิด
ความคลาดเคลือ่นได้	±5%	ได้กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	
216	คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิ จัยครั้ งนี้ 	 ได ้แก ่	
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	
มี	2	ตอน	คือ
 ตอนที่ 1	 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบจ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ระดับ 
การศึกษา	และประสบการณ์การสอน	
 ตอนที่ 2	 แบบสอบถามความคิด เ ห็น 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม	 
ใน	4	ด้าน	ได้แก่	การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	 
การพัฒนาและธ�ารงรักษาบุคลากร	การรักษา

ระเบียบวินัย	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
	 -	 มคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมมากที่สุดให้	5	คะแนน
	 -	 มคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมมากให้	4	คะแนน
	 -	 มคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมปานกลางให้	3	คะแนน
	 -	 มคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมน้อยให้	2	คะแนน
	 -	 มคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมน้อยที่สุดให้	1	คะแนน
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนบคุคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาความถี	่และร้อยละ
	 2.	 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา	นนทบุร	ีเขต	1	โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

สภาพส่วนบุคคล

1.	 เพศ

2.	 อายุ

3.	 ระดับการศึกษา

4.	 ประสบการณ์การสอน

ตัวแปรตาม

1.	 การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

2.	 การพัฒนาและธ�ารงรักษาบุคลากร

3.	 การรักษาระเบียบวินัย

4.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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	 3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิด

เห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	นนทบุรี

เขต	1	โดยการทดสอบค่าที	(t-test)	การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(one-way	analysis	

of	variance)	และเปรียบเทียบความแตกต่างค่า

เฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธี	การของเชฟเฟ่	(Scheffe)	

	 4.	 เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยได้ก�าหนด

ดังนี้

	 4.50-5.00	หมายถึง	มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด

	 3.50-4.49	หมายถึง	มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

	 2.50-3.49	หมายถึง	มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง

	 1.50-2.49	หมายถึง	มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย

	 1.00-1.49	หมายถึง	มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

	 1.	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	มีอายุระหว่าง	30-39	ปี	มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	และมีประสบการณ์การสอนต�่ากว่า	 

10	ปี	

	 2.	 ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สังกัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	1	ทั้ง

โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	

เขต	1	ดังนี้

	 3.1	 ครูที่ มี เพศต ่างกันมีความคิด เห็น 

ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม 

ของครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี 	 เขต	 1	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	 

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้	 โดยเพศชาย 

มีความคิดเห็นว่ามีสภาพการบริหารบุคคลแบบ 

มีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง	ยกเว้นด้านการรักษา

ระเบียบวินัย	ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นว่ามีสภาพ

การบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย	

	 3.2	 ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

สภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	1	

โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้	 โดยครูที่มีอายุต�่ากว่า	30	ปี	 

มคีวามคิดเหน็ว่ามสีภาพการบรหิารงานบคุคลแบบ

มีส่วนร่วมน้อยที่สุด	และครูที่มีอายุ	50	ปีขึ้นไป	 

มีความคิดเห็นว่ามีสภาพการบริหารงานบุคคล 

แบบมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	เหมอืนกันท้ังโดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน

	 3.3		ค รู ที่ มี ร ะดั บกา รศึ กษาต ่ า งกั นมี 

ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	

นนทบุรี 	 เขต	 1	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 โดยครูที่มีการ

ศึกษาระดับปริญญาโท	มีความคิดเห็นว่ามีสภาพ

การบรหิารบคุคลแบบมส่ีวนร่วมมากกว่าครทูีม่กีาร

ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก	และคร ู

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก	มีความคิดเห็นว่า 

มีสภาพการบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วมมากกว่า

ครูทีมี่การศกึษาระดบัปริญญาตร	ีเหมอืนกนัทัง้โดย

รวมและรายด้านทุกด้าน

	 3.4	 ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลแบบ

มีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	

นนทบุรี 	 เขต	 1	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 ซึ่งเป ็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 	 โดยครู 

ที่มีประสบการณ์การสอนต�่ากว่า	10	ปี	มีความ 

คิดเห็นว่ามีสภาพการบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วม

น้อยที่สุด	และครูท่ีมีประสบการณ์การสอน	20	ปี

ขึ้นไป	มีความคิดเห็นว่ามีสภาพการบริหารบุคคล

แบบมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	เหมอืนกันท้ังโดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน

อภิปรายผล

	 1.	 ครทูีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อ

การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นนทบุรี	 เขต	1	โดย

รวมอยู ่ในระดับปานกลาง	น่าจะสอดคล้องกับ 

ความเป็นจริง	ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันครูผู ้สอน 

ส่วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าการบริหารงานบุคคล

เป็นเรื่องของความลับ	หรือเป็นหน้าที่เฉพาะของ

ผู ้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	 เช่น	การพิจารณาความดี	

ความชอบ	ในแต่ละปี	จะพิจารณาเป็นความลับ

และไม่สามารถชี้ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ที่ได้รับบ�าเหน็จต่อกันได้	นอกจากนี้ผู ้บริหารยัง

ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ๆ	หรือ

เพิ่มวิทยฐานะ	ซึ่งปัจจุบันหากครูต้องการศึกษา

เพิ่มเติมหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง	โดยฝ่าย

บุคลากรไม่ได้เป็นผู ้ดูแลและส่งเสริม	ท�าให้คร ู

มีความรู ้สึกว่าขาดการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงาน

บคุคลของโรงเรยีน	จงึท�าให้ผลการวจัิยอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	ของสมใจ	

ศรีเอี่ยม	(2549	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการบริหาร

แบบมีส ่วนร ่วมของผู ้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาราชบรุ	ีเขต	2	พบว่าการบรหิารแบบ

มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 รุจิราพร	มาตย์ภูธร	 (2545	 :	

83-91	วิจัยเรื่อง	สภาพปัญหา	และแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานบุคลากร	ของข้าราชการใน

ส�านักงานการประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น	ผลการวิจัย	พบว่า	

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า	การบริหาร

งานบุคลากรของส�านักงานการประถมศึกษาโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ในรายด้าน	มีการ

บริหารอยู่ในระดับปานกลาง	3	ด้าน	คือ	การจัดหา

บุคลากร	การธ�ารงรักษาบุคลากร	และการพัฒนา

บุคลากร	ส่วนการให้บุคลากรพ้น	จากงาน	มีการ
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บริหารอยู่ในระดับมาก	ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาการบริหารบุคลากร	พบว่ามีปัญหาโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง

	 2.	 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครู

ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมจ�าแนก

ตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์

การสอนในกลุ ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	นนทบุรี	

เขต	1	พบว่า	ครูที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

ประสบการณ์การสอนต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการ

บรหิารงานบคุคลแบบมส่ีวนร่วมของครใูนโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นนทบุรีเขต	1	โดย

รวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .05	และ	 .01	 ซ่ึงสอดคล้องความเป็น

จริง	ทั้งน้ีเนื่องจาก	งานบุคคลจะเก่ียวข้องกับครู

หรือบุคลากรในโรงเรียนทุกคน	ซึ่งบุคคลที่ได้รับ

ประโยชน์จากการบริหารงานบุคคลจะไม่เท่าเทียม

กัน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาจาก

ผลงาน	ความตั้งใจในการปฏิบัติงานความขยัน 

หมั่นเพียร	 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน	 เป็นต้น	 ซ่ึงครู

แต่ละคนย่อมมีส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกัน	นอกจาก

นี้ความรู้สึก	ความพึงพอใจของครูแต่ละคนย่อม 

แตกต่างกัน	ดังน้ัน	ผลการวิจัยเมื่อจ�าแนกตาม	 

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์การสอน	

แล้วย่อมแตกต่างกัน	ดังนั้นการบริหารงานบุคคล

ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน	 เพื่อลดความขัดแย้งในการบริหารงาน

บุคคลของผู ้บังคับบัญชา	ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏ ี

ของโรเบร์ิต	เอร์ิฟว่ิง	และมาสซารคิ	(Robert,	Irving	

and	Massarik,	1995	:	95	อ้างอิงใน	จุฬาวรรณ	

สุวรรณศรี,	2551	 :	63)	ได้ศึกษาว่าการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื่อสาร

ในหน่วยงานดีข้ึน	ลดลงความขัดแย้ง	และหน่วย

งานพร้อมรับเปลี่ยนแปลง	โดยผู้บริหารสามารถ

บริหารพนักงานได้ง ่ายข้ึน	ท�าให้การตัดสินใจ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	เนื่องจาก

ผู้บริหารได้น�าข้อเสนอจากผู้ใต้บังคับบัญชามา

ประกอบการพิจารณาอยู่เสมอ	และท�าให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหารกับผู ้ใต้บังคับบัญชา 

มีความไว้ใจกัน	มีความรับผิดชอบและผูกพันกับ

องค์กรมากขึ้น	รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับ

องค์กรด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บรรจบ	

ศรีประภาพงศ์	(2548	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าวิจัยเรื่อง	

ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีต�าแหน่ง

และขนาดโรงเรียนที่สังกัดต่างกันมีความคิดเห็น 

ต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	 ด้านการพฒันาและธ�ารงรกัษาบคุคลกร

ควรมีการส�ารวจความต้องการในการพฒันาตนเอง

ของบุคลากร

	 2.	 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคคลกร	ควรมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรล่วงหน้าก่อนจะมีการ

ประเมิน
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	 ด้านการจัดบุคคลกรเข้าปฏิบัติงาน 

ควรมีการก�าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 2.	 ด้านการรักษาระเบียบวินัย	ผู ้บริหาร 

ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบ

วินัย

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมกับปัญหาการ

บรหิารงานบคุคลของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	นนทบุรีเขต	1

	 2.	 ควรศึกษาวิธีการแก้ป ัญหาในการ

บรหิารงานบคุคลของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	นนทบุรี	เขต	1

	 3.	 ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สังกัดส�านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา	นนทบุรีเขต	1	 

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะลึก	(Focus	Group)	

ร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณ

บรรณานุกรม
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ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร

ของผู้บริโภคในตลาดนัด

The Relationship between Marketing and Consumer’ Buying Selection Behavior 

on Flea Market

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร

ของผู้บริโภคในตลาดนัด	โดยท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าซื้อสินค้าในตลาดนัดในอ�าเภอ 

พุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	486	คน	ซึ่งได้มากจากการสุ่มอย่างง่าย	ใช้แบบสอบถามเป็น 

เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู	และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ	ิได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	

ค่าความแปรปรวน	ไคสแควร์

	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายใกล้เคียงกัน	(259,227	คน)	ส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง	35-39	ปี	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	25,000-35,000	บาท	การศึกษาระดับปริญญาตรี	อาชีพรับราชการ

และพนักงานของรัฐรองลงมาเกษียณอายุอยู่บ้านท�างานบ้านและเลี้ยงหลาน	และเลือกซื้ออาหารส�าเร็จรูป

	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ข้อมูลทั่วไปมีความแตกต่างกันกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารในตลาดแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	0.05	พบว่า	ปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสนิค้า	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

0.05

ค�าส�าคัญ	:	ความสัมพันธ์ทางการตลาด,	ปัจจัยทางการตลาด,	ตลาดนัด

ABSTRACT

	 This	research	aims	to	study	the	relationship	of	marketing	buying	behavior	of	consumers	 

in	food	market.	The	example	that	is	used	in	the	research	include	customers	who	buy	goods	

in	the	market	in	Phutthamonthon,	Nakhon	Pathom,	of	486	people.	Which	selected	by	simple	 

random	sampling	method.	The	research	instrument	was	a	five-rating	scale	questionnaire.	The	

statistics	used	for	data	analysis	were	percentage	mean	standard	deviation,	t-Test,	ANOVA,	 

Chi-Square.

ทิพย์ลาวัลย์	แก้วนิล*,	พิชญ์สินี	ตัณทเสน	และ	ธนวัฒน์	ทีปะปาล

Tiplawan	Kaewnin,	Pitchsinee	Tantasen	and	Tanawat	Teepapa
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

*ผู้นิพนธ์หลัก	e-mail	:	ktiplawan@gmail.com
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	 The	results	showed	that	The	sample	consisted	of	males	and	females	were	similar	(259,	 

227),	most	between	the	ages	of	35-39	years,	the	average	income	per	month	from	25,000	to	 

35,000,	a	bachelor's	degree.	Career	civil	servants	and	state	employees	 into	retirement	at	 

home	doing	housework	and	raising	children.	

	 The	hypothesis	testing	found	that	 in	general	there	are	different	factors	marketing	mix	 

towards	buying	behavior	 in	different	markets.	Significant	at	0.05	 level.	The	marketing	mix	 

is	correlated	with	the	shop.	Statistically	significant	at	the	0.05	level.

Keywords	:	Relationship	Marketing	Factors,	Flea	Market

บทน�า

	 ต ล าดนั ด 	 หม าย ถึ ง ส ถ าน ท่ี ซ้ื อ ข า ย 

แลกเปล่ียนสินค ้าที่ ไม ่ประจ�า	 เป ็นกิจกรรม 

การซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าของผู้คนในแต่ละ

ชุมชนซึ่งไม่ประจ�า	แต่ก�าหนดให้จัดขึ้นในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง	ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน	เป็นที่รับรู้กัน 

ในชุมชน	นั้นๆ	ตลาดนัดนอกจากจะมีบทบาท 

ในฐานะของแหล ่ งหรือสถานที่ ที่ ใช ้ ในการ 

แลกเปล่ียนสินค้าและบริการแล้ว	ยังเป็นสถานที ่

ลงทุนส�าหรับผู้สนใจในหลากหลายรูปแบบเป็น

แหล่งฝากอาชีพการค้าขาย	การลงทุน	การท�า

งานตลาด	และยังเป็นสถานที่ที่รวมความสัมพันธ์

และสร้างเครือข่ายทางสังคมได้อย่างหลากหลาย	

เช่น	ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล	ตลาด

นัดหมู่บ้านอาภากร	2	ตลาดนัดคลองโยง	ตลาดนัด 

ลานตากฟ้า	ตลาดนัดศาลายา	ตลาดนัดเอื้ออาทร

ศาลายา	ตลาดนัดวัดต้นเชือก	 เป็นต้น	มาจาก	 

สัจจา	ไกรศรรัตน์	 (2559)	และการด�าเนินชีวิต 

ตามแนวปรชัญาและสามารถในเศรษฐกจิพอเพยีง

สามารถท�าให้ธุรกจขนาดเล็กประสบความส�าเร็จ

ด้วย	ธีระวัฒน์	จันทึกและจรีรัตน์	อินทรจ�านงค์	

(2557)

	 1)		 ตลาดนัดวัด	เป็นปัจจัยส�าคัญประการ

หนึ่งที่ท�าให้เกิดตลาดนัด	ตลาดนัดประเภทนี ้

จึง	มักจะตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด	ทั้งนี้เนื่องจาก 

วัด	 เป็นศูนย์กลางของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 เนื่องจากประชาชน	ส่วนใหญ่นับถือ 

พุทธศาสนา	วัดจึงเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ

ของชุมชน	และคนในสังคม	วัดเป็นศูนย์กลางทาง	

การศึกษา	และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ	จะเห็นได้

ว่ามีโรงเรียนหลายๆ	โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัด	

โรงเรียน	เป็นต้น

	 2)		 ตลาดนัดเจ้าของพื้นที่จัดการตลาดเอง

และ	การให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผูจั้ดตลาดนดั	การคมนาคม

ที่สะดวกมากขึ้น	 การมีแหล ่งชุมชนห่างไกล 

ตัวเมือง	ความหลากหลายของสินค้า	การเพิ่มข้ึน 

ของย่าน	อุตสาหกรรม	การเพิ่มขึ้นของพ่อค้า 

แม่ค้า	ก่อให้เกิดช่องทางในการประกอบธุรกิจการ

เป็นผู้จัดตลาดนัด	ซึ่งรูปแบบ	ของการจัดสามารถ 

ด�าเนินการทั้งที่เจ้าของพื้นที่เป็นผู้จัดตลาดนัดเอง	

และการให้เช่าพื้นที่แก่ผู้จัดตลาดนัด	
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	 2.1	 การจัดตลาดนัดโดยเจ ้าของพื้นที	่

ในกรณีที่จัดเองเจ้าของจะได้ค้าเช่าจากร้านค้า 

ที่มา	เช่า	พื้นที่ขายสินค้า	นอกจากนี้ยังมีรายได ้

เสริมจากให้เช่าอื่นๆ	เช่น	ค้าเช่าร่มค้าเช่าแผงขาย

ของค่าห้องน�้าค่าไฟ	ค่าน�้า

	 2.2	 ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้จัดตลาดนัด	การจัด

ตลาดนัดลักษณะนี้คนจัดตลาดนัดจะมีอาชีพ 

ในการจัด	ตลาดนัด	และมักจะจัดนัดในหลายพื้นที่	

ตลอดสัปดาห์	การก่อตั้งตลาดนัดโดยกลุ่มผู้จัด

ตลาดนดัมข้ีอได้เปรยีบคอื	จะมทีมีพ่อค้าแม่ค้าเป็น

ทีมเดียวกัน	เดินทางไปขายเป็นทีมการก่อตั้งจะมี

ความคกึคกัเพราะมีสนิค้ามาขาย	หลากหลายตัง้แต่

เร่ิมต้นท�าให้ลูกค้ามทีางเลอืกมากขึน้	เมือ่ตลาดตดิ

จึงอาจจะมีการขยายวันขายเพิ่มขึ้นในพื้นที่นั้น

	 แนวทางการบริหารจัดการตลาดนัด	ข้อได้

เปรียบในฐานะแหล่งกลางในการจ�าหน่ายสินค้า

และบริการ	ตลาดนัดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	

ย่านที่พักอาศัย	ซึ่งอ�านวยความสะดวกในการเข้า

ถึงและการจับจ่ายสินค้า	ดังนี้	

	 1.	 เป็นท�าเลท่ีอยู ่ใกล้ชุมชนหรืออยู่ใกล ้

ผู้ซ้ือ	แหล่งชุมชน	ย่านอุตสาหกรรม	โรงงาน	หรือ

ใกล้	สถานที่ทางราชการหรือย่านที่มีผู้คนสัญจร

ผ่านไปมาคับคั่ง

	 2.	 เป็นท�าเลทีม่กีารคมนาคมเข้าถงึสะดวก	

มีพื้นท่ีส�าหรับเป็นที่ตั้งตลาดและสถานที่จอดรถ	 

มี	ทางเข้า-ออก	ทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ส�าหรับผู้มาใช้บริการ	

	 3.	 เป็นท�าเลที่มีแนวโน้มของการขยายตัว

ของชุมชนในอนาคตหรือได้รับประโยชน์จากระบบ

การขนส่ง

	 4.	 ปริมาณคู่แข่ง	หรือตลาดนัดที่ต้ังอยู ่

ในบริ เวณที่ใกล ้ เคียงกันไม ่มีหรือ	 มีช ่องว ่าง 

ในการก�าหนดวัน	นัดของตลาดใหม่ได้รวมถึง 

มีโอกาสและความสามารถในเชิงการแข่งขัน 

กับตลาดนัดใกล้เคียงได้	

	 5.	 เป็นท�าเลที่มีศักยภาพของการขยาย

พื้นที่ในอนาคต	และมีโอกาสในการที่จะพัฒนา

แข่งขันกับ	ตลาดนัดหรือแหล่งกลางในการซื้อ 

ขายอื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

	 6.	 เป็นท�าเลที่ขนาดของที่ดิน	สภาพ	และ

ระดับที่ดินในปัจจุบันมีความเหมาะสมปรับปรุง 

เพื่อจัดท�าเป ็นตลาดได้ไม ่ยาก	 ไม่ต ้องลงทุน 

ในการถมที่หรือปรับปรุงสภาพดินมาก	

	 7.	 เป็นท�าเลท่ีไม่มีผลกระทบจากสภาพ

แวดล้อมหรือมลพิษท่ีส ่งผลต ้อสุขภาวะของ 

ผู้บริโภค	เช่น	มลภาวะทางกลิ่น	น�้าเสีย	และขยะ 

มูลฝอยอื่นๆ	เป็นต้น

	 8.	 หากเป ิดเป ็นตลาดนัดเย็น	 ควรมี

ศักยภาพในการจัดสรรสาธารณูปโภค	เช่น	ไฟฟ้า	

น�้าใช้ให้แก่	ผู้ค้าได้	

	 9.	 ต้นทนุในการเช่าหรอืการลงทุนท�าตลาด

ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท�าเลอื่นๆ	ที่มี

ศักยภาพใกล้เคียงกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางการตลาดที่มี 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารของผู ้บริโภค 

ในตลาดนัด

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 ข ้ อมู ลทั่ ว ไป มีความสั มพั น ธ ์ กั บ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร

	 2.	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่าง 

กันมีผลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ี
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ต ่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารในตลาดที่ 

แตกต่างกัน

	 3.	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ป ัจจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์ด ้วยค่าสถิติ 

ร้อยละ	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดวิเคราะห์

ด้วยค่าเฉลีย่	และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ปัจจัยส่วน

บคุคล	และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวาม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าวิเคราะห์

ข้อมูลด้วย	 t-Test,	F-Test	ไคสแคว	ร้อยละ	ค่า

เฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความแปรปรวน	

ไคสแควร์

	 ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

ของบุคคลในการเลือกซื้อสินค้าของผู ้บริโภค 

ในตลาดนัด	ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	

เป็นหลักแนวคิดในการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	

ของสนิค้าและบรกิารด้านการตลาดในการเลือกซ้ือ

สินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด

การด�าเนินการวิจัย

	 การวจัิยน้ีเป็นการวจัิยเชงิส�ารวจผสมระหว่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ	 

โดยมีระเบียบและวิธีการดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือผู ้ซื้อสินค้าตลาดนัดในเขต

อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ซื้อสินค้าตลาดนัดในเขต

อ�าภพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	ได้แก่	1)	ตลาด

นัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร	์

2)	ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล	3)	ตลาดนัด

หมู่บ้านอาภากร	2	4)	ตลาดนัดคลองโยง	5)	ตลาด

นัดลานตากฟ้า	6)	ตลาดนัดศาลายา	7)	ตลาด 

นดัเอือ้อาทรศาลายา	โดยการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

แบบเจาะจงเฉพาะผู้ซื้อสินค้าที่มีอายุมากกว่า	15	

ปี	และเคยมาซื้อสินค้า	ณ	ตลาดนัดแหล่งที่ส�ารวจ 

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
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ไม่น้อยกว่า	2	ครัง้	ในรอบระยะเวลา	2	เดอืน	ใช้สตูร

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	Cochran	(1953)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวมรวมข้อมูล	

คือแบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบบปลาย

ปิด	 (Closed-ended	Question)	ค�าถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)	ค�าถามแบบ

เลือกตอบและค�าถามปลายเปิด	(Open-ended	

Question)	โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	4	ตอน	

ดังนี้

 ตอนที่ 1	 ข ้ อ มูลทั่ ว ไปของผู ้ ตอบแบบ 

สอบถาม	ได้แก่	 เพศ	อายุ	รายได้ต่อเดือน	ระดับ 

การศึกษา	อาชีพ	

 ตอนที่ 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการ 

เลือกซ้ืออาหารในตลาด	โดยข้อค�าถามมีลักษณะ

เป ็นค�าถามแบบปลายปิด	 (Closed-ended	

Question)	ให้เลือกตอบ	(Multiple	Response	

Choice)	แบ่งออกเป็น	4	ด้านได้แก่	ด้านผลติภณัฑ์	

ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้าน

การส่งเสริม

 ตอนที่ 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือสินค้า	โดยข้อค�าถามมีลักษณะเป็น

ค�าถามแบบปลายปิด	(Closed-ended	Question)	

ให้เลือกตอบ	 (Multiple	Response	Choice)	 

มีทั้งหมด	5	ข้อ	 ได้แก่	1)	ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

สินค้า	2)	ความถ่ีในการซื้อ	3)	ปริมาณการสั่งซื้อ	

4)	ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ	และ	5)	โอกาสในการซื้อ	

 ตอนที่ 4	 ข ้ อ เ สนอแนะ 	 เ ป ็ นค� า ถ าม

ปลายเปิด	 (Open-ended	Questions)	ซึ่งให้ผู ้

ตอบแบบสอบถาม	แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสื่อสารทาง 

การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอาง

 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

	 ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล จ า ก

แบบสอบถาม	โดยให้มีการประชุมชี้แจงทีมงาน

เกีย่วกบัการแบ่งพ้ืนทีแ่ละวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	

เริ่มเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเดือน	ตุลาคม	

2558-30	มีนาคม	2559	วิเคราห์ข้อมูลเป็นระยะ 

เพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามโดยใช้สถติิ

ดงันี	้ธานนิทร์	ศลิป์จาร.ุ	(2555).	และกลัยา	วานชิย์

บัญชา.	(2554).	

	 1)		 ข ้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร

ในตลาดองกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้	ร้อยละ	

	 2)		 การหาความแตกต ่างของข ้อมูล

ทั่วไปกับปัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดที่มี 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารในตลาด	ของ

ตัวแปรเพศ	โดยใช้สถิติ	t-Test	และทดสอบความ

แตกต่างของตัวแปรมากกว่า	2	กลุ่ม	ด้วย	f-Test	

หรือ	ANOVA	

	 3)		 กา รหาความสัมพั นธ ์ ของป ั จจั ย

ส ่วนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร	 โดยใช้สถิติ 

ไคสแควร์	Chi-Square

ผลการวิจัย

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง	จาก

การศึกษา	จ�านวน	486	คน	เป็นเพศหญิงและเพศ

ชายใกล้เคียงกัน	(259,227	คน)	ส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง	35-39	ปี	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	25,000-

35,000	บาท	การศึกษาระดับปริญญาตรี	อาชีพ 
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รั บ ราชการและพนั ก งานของรั ฐ รองลงมา 

เกษียณอายุอยู่บ้านท�างานบ้านและเลี้ยงหลาน	

และเลือกซื้ออาหารส�าเร็จรูป	 สอดคล ้องกับ 

งานวิจัยของ	เกษม	สุรวิริยาการ	(2550)	

	 2.	 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมผีลต่อพฤตกิรรม

การเลือกสินค้า	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน

ผลิตภัณฑ์เห็นว่าความสวยงามของผลิตภัณฑ์	

ด้านราคาเห็นว่าราคามีความเหมาะสมกับสินค้า	

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายเห็นว่ามีท่ีจอดรถ	 

และด้านการส่งเสรมิการตลาดเหน็ว่ามกีารโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

	 3.	 พฤติกรรมความถี่ ในการซื้อสินค ้า 

ในตลาดนัดพบว่า	ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง	 

ไม่เกิน	200	บาท	ความถี่ในการซื้อ	5	ครั้งต่อ

เดือน	ปริมาณการซื้อสินค้า	2	ถึง	3	ชิ้น	(218,215)	 

ผู้มีส่วนในการช่วยให้ตัดสินซื้อคือบุตร-หลาน	และ

โอกาสที่มีซื้อเพื่อประกอบอาหาร

	 4.	 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผล 

กับป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดที่มีต ่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารในตลาดที่แตกต่าง

กัน	พบว่า

	 เพศต่างกนัมคีวามเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	แตกต่างกัน	ซึ่งจาก

การท�าสอบ	 t-Test	มีค่าเท่ากับ	0.000	 ซ่ึงมีค่า 

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 แสดงว ่าเพศ 

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน

	 อายตุ่างกนัมคีวามเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริม 

การตลาด	 แตกต ่างกัน	 ซึ่ งจากการท�าสอบ	 

One-Way-ANOVA	มีค่าเท่ากับ	0.000	ทั้ง	4	ด้าน	 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่า 

อายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ	์ 

ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้าน

การส่งเสริมการตลาด	แตกต่างกัน

	 รายได้ต่างกันมีความเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริม 

การตลาด	 แตกต ่างกัน	 ซึ่ งจากการท�าสอบ	 

One-Way-ANOVA	มีค่าเท่ากับ	0.000	ทั้ง	4	ด้าน	 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่า 

รายได ้ต ่ างกันมีความคิดเห็น เกี่ ยวกับด ้าน 

ผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

และด้านการส่งเสริมการตลาด	แตกต่างกัน

	 การศึกษาต่างกันมีความเห็นต่อปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	ด้าน 

ราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้าน 

การส่งเสริมการตลาด	แตกต่างกัน	ซึ่งจากการ 

ท�าสอบ	One-Way-ANOVA	มีค่าเท่ากับ	0.000	 

ทั้ง	4	ด้าน	ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	

แสดงว่ารายได้ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ด้านผลิตภัณฑ์	 ด ้านราคา	 ด ้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 

แตกต่างกัน
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ตาราง 1	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ปัจจัยความสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า

ความถี่ในการซื้อสินค้า

ปริมาณการซื้อสินค้า

ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้า

โอกาสในการซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์

x2

	 48.967

	 35.462

	 16.164

	 54.694

	 15.580

ราคา

x2

	117.281

	 64.148

	114.241

	 25.019

	 91.064

ช่องทางจัด

จ�าหน่าย

x2

	 20.101

	 51.591

	 25.288

	 55.308

	 10.833

ส่งเสริม

การตลาด

x2

	 98.259

	242.368

	186.177

	 91.962

	 83.765

Sig.

	.000**

	.000**

	.040*

	.000**

	.000**

Sig.

	.000**

	.000**

	.000**

	.000**

	.000

Sig.

	.000**

	.000**

	.001*

	.000

	.004

Sig.

	.000**

	.000**

	.000**

	.000**

	.000**

	 จากตารางที่	 1	อาชีพต่างกันมีความเห็น 

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริม 

การตลาด	 แตกต ่างกัน	 ซึ่ งจากการท�าสอบ	 

One-Way-ANOVA	มีค่าเท่ากับ	0.000	ทั้ง	3	ด้าน	 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่า 

รายได ้ต ่ างกันมีความคิด เห็น เ ก่ียวกับด ้าน 

ผลิตภัณฑ์	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้าน

การส่งเสริมการตลาด	แตกต่างกัน

	 5.	 ผลการทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า	พบว่า	

	 ด้านผลติภณัฑ์มคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรม

ในการเลือกซื้อสินค้า	 ได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการ 

ซ้ือสินค้า	ความถี่ในการซื้อ	ปริมาณการสั่งซื้อ	 

ผู้ตัดสินใจซ้ือ	และโอกาสในการซื้อ	ซึ่งจากการ

ทดสอบความสัมพันธ์	Chi-Square	มีค่าเท่ากับ	

(0.000,	0.000,	0.040,	0.000,	0.000)	ซึ่งมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่าผลิตภัณฑ์

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า

	 ด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ในการเลือกซื้อสินค้า	 ได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้อสินค้า	ความถี่ในการซื้อ	ปริมาณการสั่งซื้อ	 

ผู้ตัดสินใจซื้อ	และโอกาสในการซื้อ	ซึ่งจากการ

ทดสอบความสัมพันธ์	Chi-Square	มีค่าเท่ากับ	

(0.000,	0.000,	0.000,	0.000,	0.000)	ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 

ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 แสดงว ่าผลิตภัณฑ์มี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า

	 ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมในการเลอืกซือ้สนิค้า	ได้แก่	ค่าใช้จ่าย

ในการซือ้สินค้า	ความถ่ีในการซ้ือ	ปรมิาณการสัง่ซือ้	 

ผู้ตัดสินใจซื้อ	และโอกาสในการซื้อ	ซึ่งจากการ

ทดสอบความสัมพันธ์	Chi-Square	มีค่าเท่ากับ	

(0.000,	0.000,	0.001,	0.000,	0.040)	ซึ่งมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่าผลิตภัณฑ์

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า

	 ด้านด้านการส่งเสริมการตลาดมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า	ได้แก	่

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้า	ความถ่ีในการซือ้	ปรมิาณ

การสั่งซื้อ	ผู ้ตัดสินใจซื้อ	และโอกาสในการซื้อ	 
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ซ่ึงจากการทดสอบความสัมพันธ์	Chi-Square	 

มีค่าเท่ากับ	(0.000,	0.000,	0.001,	0.000,	0.000)	

ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ	0.05	แสดงว่า

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ 

เลือกซื้อสินค้า

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจยัพบว่ารายได้มคีวามสมัพนัธ์

กับการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ราคา	ช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด	ที่เป็นเช่นนี้

สอดคล้องกับแนวคิดของฟิลิป	คอตเลอร์	มาจาก

เมธี	ฤทธิ์ธานนท์	(2550)	และสอดคล้องกับ	กฤษณ์	

ทพัจฬุา	(2558)	กล่าวว่า	ส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ	

และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์และการ 

จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อที่จะให้มีการผ่าน

สินค ้าและบริการไปยังผู ้บริโภค	 ซึ่งผู ้บริโภค 

จะด�าเนินการตดัสินใจซือ้สินค้าและบรกิารดงักล่าว	 

และความส�าเร็จของการตลาดอยู่ที่การสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคจากการได้ใช้

สินค้าน้ันซึ่งต้องใช้วิธีหรือเครื่องมือต่างๆ	 เพ่ือ

กระตุ ้นหรือชักจูงให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการ 

และใช้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าท่ีมีสินค้าหลากหลายชนิดจะเป็นด้านของ 

ผลิตภัณฑ์ด ้านของราคา	 ด ้านช ่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย	และด้านการจัดการส่งเสริมการขาย	

และท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	 ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษ า ถึ ง 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของ

ผู ้บริโภคสินค้าในเขตอ�าเภอพุทธมณฑล	ดังนั้น	

ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจท�าการก�าหนด

ขอบเขตด้านประชากรให้แคบลง	โดยเจาะลึก 

กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	วัยรุ ่น	วัยท�างาน	 

และวัยเกษียณอายุ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึก 

มากยิ่งขึ้นในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ากัดใน

เรื่องของผลิตภัณฑ์	ดังน้ันการน�าผลิตภัณฑ์และ

ส่งเสริมการตลาดจึงสามารถท�าได้ยากเนื่องจาก

เป็นการรวบรวมของพ่อค้า	แม่ค้า	ทีม่าวางแผงขาย	

ดังนัน้ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาผลกระทบจาก

การก�าหนดมาตรฐานสินค้า

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ผู ้ วิ จัยควรท�าการศึกษา	 โดยเพิ่ม 

รายละเอยีดคณุภาพของสนิค้าทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่

มีความต้องการ	เพื่อน�าเอาข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุง

และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคมากขึ้น

	 2.	 ผู ้ วิ จั ยควรท� าการวิ จั ยถึ งอิทธิพล 

หรือความต้องการในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 

เพื่อจะได้เป ็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด	เพือ่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน

ต่อไป



Vol.5 No.1 January-June 2016
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

144

บรรณานุกรม

กฤษณ์	ทัพจุฬา	(2558).	ความส�าเร็จของธุรกิจ 

 ร ้ า น ค ้ า ป ลี ก แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม ใ น เ ข ต 

 ก รุง เทพมหานคร . 	 วารสารวิชาการ	 

	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	ปีที่	3	ฉบับที่	2	 

	 พฤษภาคม	2557-เมษายน	2558.	หน้า	108- 

	 119	

กัลยา	วานิชย์บัญชา.	(2554).	การใช้ SPSS for  

 Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.	(พิมพ์ 

	 ครั้งที่	18).	กรุงเทพ	:	ส�านักพิมพ์	ธรรมสาร.	 

	 กรุงเทพ.

เมธา	ฤทธิธานนท์.	 (2550).	การตลาดฉบับ 

 คอดเลอร์. กรุงเทพ.สักพิมพ์ยูเรก้า

เกษม	สุรวิริยาการ.	(2550).	พฤติกรรมการซื้อ 

 เสื้ อผ๎ าแบรนด ์ เนมในศูนย ์การค๎ า 

 ดิเอ็มโพเรี่ยมช๎อปปิ ้งคอมเพล็กซ ์ .	 

	 ส า รนิ พนธ ์ บ ริ ห า รธุ ร กิ จมหาบัณฑิ ต	 

	 สาขาวิชาการจัดการ	 บัณฑิตวิทยาลัย 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ธานนิทร์	ศลิป์จาร.ุ	(2555).	การวจิยัและวเิคราะห์ 

 ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. (พิมพ์ครั้ง 

 ที่ 9).	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์	ซีเอ็ดยูเคชั่น	 

	 จ�ากัด	(มหาชน).	กรุงเทพ.

ธีระวัฒน์จันทึก	และจรีรัตน์	อินทรจ�านงค์	(2557).	 

 การศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต 

 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จในการประกอบ 

 ธุรกิจส ่วนตัวขนาดเล็ก ในจังหวัด 

 นครปฐม.	วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัย 

	 กรุงเทพธนบุรี	ปีที่	3	ฉบับที่	1	พฤษภาคม- 

	 ตุลาคม	2557.	หน้า	109-112	

สัจจา	 ไกรศรรัตน ์ . 	 (2559).	คู ่มือผู ้จัดการ 

 ตลาดนัด.	ค้นเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2559,	 

	 จาก	http://mns.mcru.ac.th/Academic/ 

	 research_ja57.pdf

Cochran	W.G.	(1953).	Sampling Techniques.	 

	 Experimental	Designs,	New	York.



145
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	study	were	1)	to	identify	women’s	motivation	for	attends	sporting	events	 

and	2)	to	creates	an	equation	to	predict	women’s	 intention	to	attend	sporting	events.	The	 

research	instruments	were	a	questionnaire	with	the	reliability	of	0.940	(22	item)	by	Cronbach’s	 

alpha	method.	Data	collected	from	women	students	in	sports	management,	undergraduate,	 

ค�าส�าคัญ	:	แรงจูงใจ,	การเข้าชมการแข่งขัน,	การจัดการการแข่งขันกีฬา

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาแรงจูงใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา	และ	

2)	เพื่อสร้างสมการท�านายความตั้งใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คือ	แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อถือ	0.94	(22	รายการ)	ด้วยวิธีการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค	

ข้อมูลเก็บจากนักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา	ระดับปริญญาตรี	ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ที่มี

ประสบการณ์เข้าชมการแข่งขนักฬีา	โดยการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	มหาวทิยาลยั	

3	แห่ง	จาก	7	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

และก�าหนดโควตากลุ่มตัวอย่าง	(Quota	sample)	มหาวิทยาลัยละ	50	คน	โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบ 

สะดวก	(convenience	sampling)	จ�านวน	150	คน	การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ	สถิติที่ใช้อธิบาย 

เป็นสถิติเชิงพรรณนาและตัวแปรหลายตัวที่จะวิเคราะห์แรงจูงใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา	

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุด้วยวิธี	Stepwise	พบว่า	

	 1.	 แรงจูงใจของผู้หญิงที่มีอิทธิผลต่อการเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่ควรให้ความส�าคัญในล�าดับแรก	 

ได้แก่	สกอร์บอร์ดคณุภาพสงู	ผูเ้ล่นทีม่คีวามสามารถ	ทกัษะการเล่นด	ีผูเ้ล่นระดบัซปุเปอร์สตาร์	หรอืทมีชาต	ิ

ผู้เล่นที่เล่นตามกฎกติกา	มารยาทที่ดี	และที่ตั้งสโมสร	

	 2.	 สมการท�านายความตั้งใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ดังนี้	Y=0.786+0.212	 

GA3	(0.002)+0.261	PE2	(0.000)+0.142	GA5	(0.043)-0.158	PE1	(0.011)+0.139	GA1	(0.022)	สมการ

สามารถพยากรณ์ความตั้งใจเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ร้อยละ	34.80

แรงจูงใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

Women’s Motivation for Attend Sporting Events

ณัฐวุฒิ	พลศรี*,	ศิรชญาน์	การะเวก	และ	ศิริพร	สัจจานันท์

Nuttavut	Phonsri,	Sirachaya	Karaweak	and	Siriporn	Sajjanand
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

*ผู้นิพนธ์หลัก	e-mail	:	nutphonsri@hotmail.com
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Bangkok	Metropolitan	Region	with	experience	 to	attend	a	sporting	event.	By	purposive	

sampling	three	of	the	seven	universities,	 including	Kasetsart	University,	Mahidol	University	 

and	Bangkokthonburi	University.	Quota	sample	of	50	people	by	convenience	sampling	150	 

people.	This	research	is	a	quantitative	research.	Using	descriptive	and	multivariate	statistics	

to	distinguish	the	attendance	motivations	of	women.	The	multiple	linear	regression	analysis	 

revealed	that

	 1.	 women’s	motivation	for	attends	sporting	events	should	be	priority	 in	high	quality	 

of	scoreboard,	select	players	from	good	skill,	fair	play	and	superstar,	and	the	convenience	of	

travel	to	the	stadium.

	 2.	 The	equation	 for	predicting	 intentions	 to	attend	sporting	events	as	 follows	 

Y=0.786+0.212	GA3	(0.002)+0.261	PE2	(0.000)+0.142	GA5	(0.043)-0.158	PE1	(0.011)+0.139	

GA1	(0.022).	The	equation	can	forecasting	intention	to	attend	sporting	events	at	34.80	percent.

Keywords	:	Motivation,	Attending,	Sporting	Events

บทน�า

	 ปัจจุบันการเล่นกีฬาก�าลังได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากในประเทศไทยท่ามกลางสภาพ

สังคมที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น	 เพราะเป็นการ 

ออกก�าลังกายที่ท�าให้สุขภาพแข็งแรงรวมถึง

เป ็นการใช ้ เวลาว ่างให ้ เกิดความสนุกสนาน	

เพลิดเพลินและบันเทิงอันก ่อให ้ เกิดผลดีต ่อ 

สุขภาพจิต	นอกจากนี้	กระทรวงการท่องเที่ยว 

และกีฬาได้รณรงค์ให้เด็กเยาวชน	และประชาชน	

เห็นความส�าคัญและตื่นตัว	 ในการเล ่นกีฬา	 

ออกก�าลังกาย	และประกอบกิจกรรมนันทนาการ	

เพิ่มความรู ้ด ้านการเล่นกีฬา	การดูกีฬา	และ

สร้างวัฒนธรรม	การเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิต	รวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	องค์กร	ชุมชน	และเครือข่าย	การกีฬา

และนันทนาการ	 ด�าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อ 

ประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลก	ระดับภูมิภาค	

รวมถึงการจัดงาน	ประชุมงาน	การจัดงานระหว่าง

ประเทศ	 และการจัดการแข ่ง ขันกีฬาระดับ

นานาชาติ	การกีฬายังมีส่วนส�าคัญในการสร้าง

ความภาคภูมิใจ	สร้างแรงบันดาลใจ	ก่อให้เกิด	

ความสมานฉนัท์และสามคัคขีองคนในชาตกิารกีฬา

ยังสามารถเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และ 

มส่ีวนส�าคัญ	ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2555)	

	 ปัจจุบัน	ประเทศไทยมีการจัดการแข่งขัน

กีฬาหลายระดับต้ังแต่การแข่งขันกีฬาโรงเรียน

ไปจนถึงการแข่งขันนานาชาติ	รวมถึงการแข่งขัน

กีฬาอาชีพ	ซึ่งก็ได้การตอบรับจากจ�านวนผู ้ชม 

การแข่งขันน้อยบ้าง	มากบ้างซึ่งก่อให้เกิดปัญหา

ส�าหรับผู ้จัดการการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากจ�านวนผู้ชมในสนามนอกจากจะเป็น 

รายได้ที่จะสนับสนุนให้องค์กรกีฬาด�าเนินธุรกิจ 

อยู่ได้	แล้วยังเป็นสีสันที่จะสร้างบรรยากาศของ
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เกมการแข่งขันให้สนุกสนาน	บันเทิงให้ผู ้ชมที่

สนาม	หรือชมการถ่ายทอดสดได้รับอรรถรส 

ในการชมการแข่งขันกีฬาด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการส�ารวจพฤติกรรมของการใช้เวลาว่างของ

คนไทยของส�านักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้

เวลาว่างของประชากรไทยในการเข้าชมสถานท่ี 

ทางด้านวัฒนธรรม	การบันเทิง	และการกีฬาใน

ปี	พ.ศ.	2552	พบว่ามีคนชม	เพียง	248,872	คน	

หรือร้อยละ	0.43	จากจ�านวนประชากรทั้งหมด	

57,771,923	 คน	 ถือว ่าเป ็นจ�านวนน้อยมาก	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2552)	

	 การแข ่ งขัน กีฬาเป ็นความบันเทิ งที่มี 

ลักษณะเฉพาะที่ผู ้ชมจะไม่สามารถคาดเดาผล

การแข่งขันได้	จนกว่าจะจบการแข่งขัน	จึงเป็น

เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ท�าให้ผู้ชมมีหลากหลายอารมณ	์ 

ตื่นเต้น	ดีใจเมื่อทีมชนะ	เศร้าใจเมื่อทีมแพ้	การที่

ผู ้ชมจะกลับมาชมการแข่งขันอีกในอนาคตหรือ 

ไม่น้ัน	ขึ้นอยู่กับความประทับใจในประสบการณ์

ที่ได้รับเกมการแข่งขันและสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของสนามแข่งขัน	อันจะส่งผลต่อจ�านวน

ผู้ชมที่จะกลับมาชมการแข่งขันอีกครั้ง	โดยเฉพาะ

ฐานผู ้ชมผู ้หญิงที่ยังมีจ�านวนน้อยกว่าผู ้ชาย	 

นักวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของ 

ผู ้หญิงส�าหรับชมการแข่งขันกีฬาเพื่อเพิ่มฐาน 

ผู้ชมให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1.	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้หญิงในการ

เข้าชมการแข่งขันกีฬา

	 2.	 เพือ่สร้างสมการท�านายความต้ังใจของ

ผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยเกมการแข่งขัน

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ

ความตั้งใจเข้าชม

การแข่งขันกีฬา
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ทบทวนวรรณกรรม

	 Shank	(2009:11)	ได้ให้ความหมายของ

ผู ้ชม	 (spectators)	หมายถึง	ผู ้บริโภคที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ของพวกเขา	จากการอ่าน	ฟัง	หรือ

ชมการแข่งขันกีฬา	ซึ่งสามารถชมการแข่งขัน 

ทัง้ทางตรง	และทางอ้อม	การชมการแข่งขนัทางตรง	

คือ	การชมการแข่งขันท่ีสถานที่จัดรายการแข่งขัน	

ส่วนการชมการแข่งขันทางอ้อม	คือ	การชมการ

แข่งขันผ่านส่ือมีเดยีรปูแบบต่างๆ	เช่น	อนิเตอร์เนต็	

หนังสือพิมพ์	แม็คกาซีน	โทรทัศน์	และวิทยุ	เป็นต้น	

นอกจากน้ี	ผู้ชมยังแบ่งได้	2	ลักษณะ	คือ	ตัวของ

ผู ้บริโภคกับบริษัท	ซึ่งในส่วนของบริษัทนั้นเป็น 

รูปแบบที่บริษัทท่ีซื้อห้อง	หรือบ๊อกพิเศษ	ส�าหรับ

ลูกค้าของบริษัท	

	 Mullin	et	al.,	2007;	Schwarz	and	Hunter,	

2008:	24-26)	จัดกลุ่มผู้บริโภคที่ชมการแข่งขันที่

สถานที่จัดรายการแข่งขัน	สามารถแบ่งออกเป็น

ระดับแบบบันไดเลื่อนดังนี้	 ระดับหนึ่งผู ้ที่ไม่ใช่ 

ลูกค้า	(nonconsumers)	ระดับสอง	ผู้บริโภคทาง

อ้อม	(indirect	consumers)	ระดับสาม	ผู้บริโภค 

ที่ ไม ่มีรูปแบบ	 เป ็นผู ้ชมท่ีเข ้าชมการแข ่งขัน 

ครั้งแรก	หรือเรียกว่า	ผู้บริโภคน้อย	(light	user)	 

ปีหนึ่งมีการเข้าชม	หนึ่ง	หรือสองครั้ง	ระดับสี่	ผู้ชม 

ที่มีรูปแบบการเข้าชม	เป็นผู้ชมที่เข้าชมประมาณ

ร้อยละ	10-30	ของรายการแข่งขัน	หรือเรียกว่า	 

ผู้บริโภคปานกลาง	(medium	user)	ระดับสาม	 

เป็นผู ้ชมท่ีถือตั๋วปี	หรือเรียกว่า	ผู ้บริโภคหนัก	

(heavy	user)	หรือเป็นบริโภคข้ันสูงสุด	เป็นกลุ่ม

ที่มีความคาดหวัง	ในการเป็นคนส�าคัญ	และได้รับ

สิทธิประโยชน์สูงสุด

 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความตั้งใจ 

Zeithaml,	Barry	and	Parasuraman	(1990,	1996)	

ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมความต้ังใจที่จะกลับมา

รับการบริการซ�้านั้น	สามารถวัดได้จากการบอก

ต่อในเชิงบวก	การแนะน�าบริษัท	หรือบริการให้กับ

คนอื่น	ความจงรักภักดีต่อบริษัท	หรือบริการอย่าง

เหนียวแน่น	การใช้จ่ายมากข้ึน	และลูกค้าเต็มใจ 

ที่จ่ายแพงขึ้นส�าหรับสินค้า	หรือบริการที่ดีมากกว่า	

 เกมการแข่งขันเป็นแรงดึงดูดที่กระตุ ้น

ที่ท�าให้แฟนคลับเข ้าชมการแข่งขัน	 จากการ

เปลี่ยนแปลงตลอดจากเกมหนึ่งไปอีกเกมหนึ่ง	 

และสัปดาห์หนึ่งไปอีกสัปดาห์หน่ึง	ของลักษณะ 

ของทีมเยือน	 ความสามารถของผู ้ เล ่น	 และ

บรรยากาศของเกม	ในฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์

ลีก	(Shank,	2009;	Hansen	and	Gautheir,	1989)	

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	จะประกอบ

ด้วยสนามแข่งขัน	และสิ่งอ�านวยความสะดวก	

ได้แก่	 สนามการแข่งขัน	อุปกรณ์การแข่งขัน	 

ที่นั่ ง 	 ป ้ายสกอร ์บอร ์ด	 การส่ือสาร	 อุปกรณ์	 

ส่ิ งอ� านวยความสะดวก	 การบริการอาหาร	 

ความสัมพันธ ์ทางภูมิศาสตร ์ระหว ่างบริ เวณ 

จัดการแข่งขัน	ที่พักรับรอง	ป้ายและการตกแต่ง	 

การบริการภาษา	 การบ�ารุงรักษาโครงสร ้าง	 

ย า รั กษา 	 ค ว ามปลอดภั ย แล ะก า ร รั กษ า 

ความปลอดภัย	และการขนส่ง	 (Shank,	2009;	

Funk,	2008;	Wakefield	and	Sloan,	1995)	

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ	

เกี่ยวกับแรงจูงใจของผู ้หญิงในการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬา

	 2.	 สถานทีด่�าเนนิการวจิยั	กรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล
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	 3.	 ประชากร	:	นักศึกษาระดับปริญญาตร	ี

ในสาขาการจัดการกีฬา	ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล	ที่มีประสบการณ์เข้าชมการแข่งขัน

กีฬา	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 	์

มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

มหาวทิยาลัยราชภฎัจนัทร์เกษม	และมหาวิทยาลยั

รัตนบัณฑิต

	 กลุ่มตัวอย่าง	:	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 

ในสาขาการจัดการกีฬา	มหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ที่มีประสบการณ์

เข้าชมการแข่งขันกีฬา	ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	 150	 คน	 โดยการสุ ่มตัวอย ่างแบบ

เจาะจงมหาวิทยาลัย	3	แห่ง	จาก	7	แห่ง	ได้แก่	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 	 และก�าหนด 

โควตา	จ�านวนกลุม่ตวัอย่างมหาวิทยาลัยละ	50	คน	

โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก

	 4.	 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป ็ น	

แบบสอบถาม	ที่มีการทดสอบค่าความเชื่อมั่น	 

โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบัค	ได้เท่ากับ	0.940	(ก�าหนดค่าที่ได้จ�านวน

มากกว่า	0.7	หรือเท่ากับ)	

	 5.	 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	ปัจจัยเกมการ

แข่งขัน	และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	

ตัวแปรตาม	ได้แก่	ความตั้งใจของผู้หญิงในการ 

เข้าชมการแข่งขันกีฬา

	 6.	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	ใช้วิธีแจก

แบบสอบถามไปให้นักศึกษา	สาขาการจัดการ

กฬีา	ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหิดล	และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	ตอบด้วย 

ตัวเอง	แห่งละ	50	คน	รวมทั้งหมด	150	ชุด	และ 

รอรับแบบสอบถามกลับคืนพร้อมท้ังเช็คความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพห	ุ

ด้วยวิธี	Stepwise	ในตารางที่	1	พบว่า	ปัจจัยของ

แรงจูงใจของผู ้หญิงที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ 

เข้าชมการแข่งขันกีฬา	เรียงล�าดับตามค่าเบต้า	

(Beta)	มากไปหาน้อย	มี	5	ตัวแปร	ดังนี้	 ตัวแปร	

PE2	ตัวแปร	GA3	ตัวแปร	PE1	ตัวแปร	GA1	และ

ตัวแปร	GA5	ซึ่งทั้ง	5	ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการกะประมาณ	(Standard	Error	

of	Estimate:	SEE)	เท่ากับ	0.286	ค่าสัมประสิทธิ์

การก�าหนด	(R²)	เท่ากับ	0.348	และค่าสัมประสิทธิ์

สัมพันธ์	(R)	เท่ากับ	0.590
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ตาราง 1	 แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ	ด้วยวิธี	Stepwise

Variables

Attendance

GA3

PE2

GA5

PE1

GA1

R2

	 0.348

B

	 0.786

	 0.212

	 0.261

	 0.142

	 -0.158

	 0.139

SEE

	 0.286

	 0.066

	 0.073

	 0.070

	 0.062

	 0.060

Beta

	 0.268

	 0.302

	 0.160

	 -0.215

	 0.188

t

	 2.750

	 3.219

	 3.598

	 2.041

	 -2.566

	 2.317

p

	 0.007

	 0.002

	 0.000

	 0.043

	 0.011

	 0.022

R=0.590,	Adjusted	R²=0.326,	F-15.387,	p-value<0.05

	 2.	 สมการพยากรณ์	

 Y=0.786+0.212 GA3 (0.002)+0.261 

PE2 (0.000)+0.142 GA5 (0.043)-0.158 PE1 

(0.011)+0.139 GA1 (0.022)

	 ตัวแปรตาม	Y	ความตั้งใจของผู้หญิงในการ

เข้าชมการแข่งขันกีฬา

	 ตัวแปร	GA3	ผู้เล่นที่มีความสามารถ	ทักษะ

การเล่นดี

	 ตัวแปร	PE2	สกอร์บอร์ดคุณภาพสูง

	 ตัวแปร	GA5	 ผู ้เล ่นที่ เล ่นตามกฎกติกา	

มารยาทที่ดี

	 ตัวแปร	PE1	ที่ตั้งสโมสร

	 ตัวแปร	GA1	ผู ้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์	 

หรือทีมชาติ

อภิปรายผล

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่	1	พบว่า	 

แรงจูงใจของผู้หญิงทีมีอิทธิพลต่อการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬามี	5	ปัจจัย	เรียงตามล�าดับจากมากไป

หาน้อยตามค่าเบต้า	(Beta)	ได้ดังนี้

	 -	 ปัจจัย	PE2	สกอร์บอร์ดคุณภาพสูง

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด	 (Beta=0.302)	

โดยมีอิทธิพลทางบวก	ถ้าการจัดการแข่งขันกีฬา 

ที่มีสกอร์บอร์ด	คุณภาพสูงที่มีสร้างความบันเทิง	

ต่ืนเต้นสูง	 ระดับความต้ังใจของผู ้หญิงในการ 

เข้าชมการแข่งขันกีฬาจะมากขึ้น

	 -	 ปัจจัย	GA3	ผู ้เล่นที่มีความสามารถ	

ทักษะการเล่นดีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่	2	

(Beta=0.268)	โดยมีอิทธิพลทางบวก	ถ้าเกมการ

แข่งขันกีฬาที่ผู้เล่นมีความสามารถ	ทักษะการเล่น

ดมีากในการแข่งขนักฬีามาก	ระดบัความตัง้ใจของ

ผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาจะมากขึ้น

	 -	 ป ัจจัย	 PE1	ที่ ต้ังสโมสรเป็นปัจจัย 

ทีม่อีทิธพิลอนัดับที	่3	(Beta=-0.215)	โดยมอีทิธพิล

ทางลบ	ถา้ทีต่ั้งสโมสรอยูไ่กลมากระดับความตั้งใจ

ของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาจะน้อยลง

	 -	 ปัจจัย	GA1	ผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร	์

หรือทีมชาติ	 เป ็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่ 	 4	

(Beta=0.188)	โดยมีอิทธิพลทางบวก	ถ้าเกมการ

แข่งขันกีฬาท่ีมีผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์	หรือทีม 
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ในการแข่งขันกีฬามาก	ระดบัความตัง้ใจของผูห้ญงิ

ในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาจะมากขึ้น

	 -	 ปัจจัย	GA5	ผู ้เล่นเล่นตามกฎกติกา	 

มารยาทท่ีดีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอันดับที่	(Beta= 

0.160)	โดยมีอิทธิพลทางบวก	ถ้าเกมการแข่งขัน

กฬีาทีม่ผีูเ้ล่นทีเ่ล่นตามกฎกตกิา	มารยาททีด่ใีนการ

แข่งขันกีฬามาก	ระดบัความตัง้ใจของผูห้ญงิในการ

เข้าชมการแข่งขันจะมากขึ้น

	 -	 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

กะประมาณ	(Standard	Error	of	Estimate:	SEE)	

เท่ากบั	0.286	หมายความว่า	ความตัง้ใจของผูห้ญงิ

ในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นจริงกระจาย

อยูร่อบเส้นถดถอยวดัได้โดยประมาณเท่ากบั	0.286

	 -	 ค่าสัมประสิทธิ์การก�าหนด	(R²)	เท่ากับ	

0.348	หมายความว่า	 ความผันแปรท่ีเกิดขึ้น 

ในความตั้งใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาเป็นผลเนื่องมาจากผู้เล่นที่มีความสามารถ	

ทักษะการเล่นดี	สกอร์บอร์ดคุณภาพสูง	ผู้เล่นเล่น

ตามกฎกติกา	มารยาทที่ดี	ที่ตั้งสโมสร	ผู้เล่นระดับ

ซุปเปอร์สตาร์	หรือทีมชาติร้อยละ	34.80	ที่เหลือ 

อีก	ร้อยละ	65.20	เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุอื่น	

หรือตัวแปรอิสระท้ัง	5	ตัวอธิบายการแปรผันใน

ตวัแปรตามความตัง้ใจของผูห้ญงิในการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬาได้ร้อยละ	34.80

	 -	 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์	 (R)	 เท่ากับ	

0.590	หมายความว่า	ตัวแปรตามความตั้งใจของ 

ผูห้ญงิในการเข้าชมการแข่งขนักีฬา	มคีวามสัมพันธ์

กับตัวแปรผู้เล่นที่มีความสามารถ	ทักษะการเล่นดี	 

สกอร์บอร์ดคุณภาพสูง	ผู ้เล่นเล่นตามกฎกติกา	

มารยาทที่ดี	ที่ตั้งสโมสร	ผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์	

หรือทีมชาติในระดับปานกลาง	ตาม	Devore	and	

Peck	(1993	:	129)	(ถ้าสมัพนัธ์กนัสูง	ค่าสหสมัพนัธ์

จะมีค่าน้อยกว่า	 -0.80	หรือมีค่ามากกว่า	0.80	 

ถ้าสัมพันธ์กันปานกลาง	ค่าสหสัมพันธ์จะมีค่า 

อยู่ระหว่าง	-0.50	ถึง	-0.80	หรือ	0.80	ถึง	0.50	และ

สัมพันธ์กันต�่า	ค่าสหสัมพันธ์ควรมีค่าอยู่ระหว่าง	

-0.50	ถึง	0.50)	และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน	

	 2.	 สมการท�านายตัวแปรที่	ที่ วิเคราะห์

ความสัมพันธ ์ระหว ่างความตั้งใจของผู ้หญิง 

ในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาและตัวแปรอิสระ

ต่างๆ	พบว่า	

	 -	 ความตั้งใจของผู ้หญิงในการเข้าชม

การแข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เล่น

ที่มีความสามารถ	ทักษะการเล่นดี	หมายถึง	ถ้ามี

จ�านวนเล่นท่ีมีความสามารถ	ทักษะการเล่นดีมาก	

ความตั้งใจของผู ้หญิงในการเข้าชมการแข่งขัน 

จะอยู่ในระดับสูง

	 -	 ความต้ังใจของผูห้ญงิในการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสกอร์บอร์ด

คุณภาพสูง	หมายถึง	ความสนุกสนาน	บันเทิงใน

สกอร์บอร์ดสูง	ความตั้งใจของผู้หญิงในการเข้าชม

การแข่งขันจะอยู่ในระดับสูง

	 -	 ความต้ังใจของผูห้ญงิในการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เล่นท่ีเล่น

ตามกฎกติกา	มารยาทที่ดี	หมายถึง	ถ้ามีจ�านวน

ผู้เล่นเล่นตามกฎกติกา	มารยาทท่ีดีมากขึ้น	ความ

ตั้งใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันจะอยู่ใน

ระดับสูง

	 -	 ความต้ังใจของผูห้ญงิในการเข้าชมการ

แข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์เชิงลบกับท่ีต้ังสโมสร	

หมายถึง	ถ้าที่ต้ังสโมสรกีฬาอยู่ไกล	ความต้ังใจ

เข้าชมการแข่งขันจะอยู่ในระดับต�่า	ถ้าที่ตั้งสโมสร
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กฬีาอยู่ใกล้	ความตัง้ใจของผูห้ญงิในการเข้าชมการ

แข่งขันจะอยู่ในระดับสูง

	 -	 ความตั้งใจของผู ้หญิงในการเข้าชม

การแข่งขันกีฬามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เล่น 

ระดับซุปเปอร ์สตาร ์ 	 หรือทีมชาติ 	 หมายถึง	 

ถ้าจ�านวนผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์	หรือทีมชาติ

มาก	ความตัง้ใจของผูห้ญิงในการเข้าชมการแข่งขนั

จะอยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

	 1.	 ในการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬา 

ที่จะเพิ่มจ�านวนผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นนั้น	

ควรสร้างแรงจูงใจเรียงล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปหาน้อย	ดังนี้

	 อันดับที่	1	พัฒนาสกอร์บอร์ดให้มีเทคนิค 

น�าเสนอใหม่ๆ	ที่สร้างความตื่นเต้น	สนุกสนาน	

ความบันเทิงในช่วงก่อนการแข่งขัน	 ระหว่าง 

การแข่งขันและหลังการแข่งขันกีฬา

	 อันดับท่ี	2	คัดเลือกและฝึกสอนผู้เล่นให้มี

ความสามารถ	ทักษะการเล่นดี	สร้างคุณภาพเกม

ให้สูงข้ึน	จะเป็นการกระตุ้นให้การชมการแข่งขัน

สนุกมากขึ้น

	 อันดับท่ี	3	ท่ีตั้งสโมสรที่สามารถเดินทาง

สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว	หรือรถขนส่งมวลชน	

	 อันดับที่	4	การคัดเลือกผู้เล่นระดับซุปเปอร์

สตาร์	หรือทีมชาติ	จะมีแฟนคลับที่ชื่นชอบนักกีฬา	

ติดตามเชียร์ทั้งในสนามและนอกสนาม

	 อันดับท่ี	5	การฝีกสอนให้ผู ้ เล ่นเล ่นตาม 

กฎกติกา	มารยาทที่ดี	จะท�าให้เกมการแข่งขัน 

ดูสนุก	ไม่รุนแรง	

	 2.	 ในการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬา	

สามารถบรหิารจัดการแยกตามเกมการแข่งขนัและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ได้ดังนี้

	 2.1	 ในส่วนของเกมการแข่งขนั	การคดัเลอืก

ผู้เล่น	ควรให้ความส�าคัญมากท่ีสุดในด้านผู้เล่น 

ที่มีความสามารถ	ทักษะการเล่นดี	ผู้เล่นเล่นตาม

กฎกตกิา	มารยาททีด่	ีและผูเ้ล่นระดบัซปุเปอร์สตาร์	

หรือทีมชาติ	

	 2.2	 ในส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ควรให้ความส�าคัญมากที่สุดในด้านสกอร์บอร์ด

คุณภาพสูงที่	สร้างความบันเทิง	เพิ่มความตื่นเต้น	 

และที่ ต้ังสโมสรสามารถเดินทางสะดวกท้ังรถ 

ส่วนตัวหรือขนส่งมวลชน	

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาป ัจจัยที่มีอิทธิพล 

ในด้านอื่นๆ	 เพิ่ม	 เช่น	ด้านพนักงานผู้ให้บริการ	 

หรือในเรื่องของตราสินค้าสโมสร	เป็นต้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาแยกประเภทของ 

การแข่งขันกีฬา	เช่น	กีฬากลางแจ้ง	กีฬาในร่ม	หรือ

กีฬาเดี่ยว	กีฬาประเภททีม	หรือกีฬาที่มีการปะทะ	

กีฬาที่ไม่มีการปะทะ	

บรรณานุกรม

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา.	แผนยทุธศาสตร์ 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.  

 2555-2559.	มกราคม	2559.	(Online).

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.	พฤติกรรมของการ 

 ใช้เวลาว่างของคนไทย.	2552.

Devore,	Jay	and	Peck,	Roxy.	(1993).	Statistics:  

 The Exploration and Analysis of Data.	 

	 California	:	Wadsworth,	Inc.,
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Funk.	(2008).	Consumer behavior in sport and  

 events: Marking act ion ,	 Elsevier,	 

	 Burlington,	USA.

Hansen,	H.	and	R.	Gautheir.	(1989).	Factors  

 Affecting Attendance at Professional  

 Spo r t  Even t s . 	 Journa l 	 o f 	 Spor t	 

	 Management	3	(1)	:	15-32.

Mullin,	Hardy	and	Sutton.	 (2007).	Sport  

 Marketing 3rd ed.	Human	Kinetics.

Schwarz,	E.	and	J.	Hunter.	(2008).	Advanced  

 Theory and Practice in Sport Marketing  

 1st ed.	Elsevier.

Shank,	M.D.	 (2009).	Sports Marketing: A  

 Strategic Perspective,	4th	ed.	Pearson	 

	 International	Edition.	Prentice-Hall.

Wakefield	and	Sloan.	(1995).	The Effects of  

 Team Loyalty and Selected Stadium  

 Factors on Spectator Attendance.	 

	 Journal	of	Sport	Management	9	:	153- 

	 172.

Zeithaml,	V.	A.,	A.	Parasuraman,	and	L.	L.	 

	 Berry.	 (1990).	Del iver ing Qual i ty  

 Service.	Free	Press,	New	York.

Zeithaml,	V.	A.,	L.	L.	Berry,	and	A.	Parasuraman.	 

	 (1996).	The Behavior Consequences  

 of Service Quality.	Journal	of	Marketing	 

	 60	:	31-46.
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ประเภทของบทความ 

		 1.	 บทความทางวิชาการ	หมายถึง	งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	เป็นความรู้ใหม่	กล่าวถึง 

ความเป็นมาของปัญหา	วัตถุประสงค์	แนวทางการแก้ไขปัญหา	มีการใช้แนวคิดทฤษฎี	ผลงานวิจัย 

จากแหล่งข้อมูล	เช่น	หนังสือ	วารสารวิชาการ	อินเทอร์เน็ต	ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์	เสนอแนวทาง 

แก้ไข	

	 2.	 บทความวิจัย	หมายถึง	เป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ	กล่าวถึงความเป็นมา 

และความส�าคัญของปัญหา	วัตถุประสงค์	การด�าเนินการวิจัย

	 3.	 บทวิจารณ์หนังสือ	(book	review)	หมายถึง	บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ	คุณค่า	 

และคุณูปการของหนังสือ	บทความหรือผลงานศิลปะ	อาทินิทรรศการ	ทัศนศิลป์	และการแสดงละคร 

หรือดนตรีโดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม

	 4.	 บทความปริทัศน์	(Review	article)	หมายถึง	งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ	

(State	of	the	art)	เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง 

และทางลึกอย่างทันสมัย	โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

การเตรียมต้นฉบับ

	 1.	 พิมพ์ผลงานทางวิชาการ	ควรจัดพิมพ์ด้วย	Microsoft	Word	for	Windows	หรือ	Macintosh	 

บนกระดาษขนาด	A	4	โดยแบ่งเป็น	2	คอลัมน์	ในหนึ่งหน้ากระดาษ

	 	 1.1	 การตั้งค่าหน้ากระดาษ	

	 	 	 -	 ซ้าย		1.5			นิ้ว

	 	 	 -	 บน				1						นิ้ว

	 	 	 -	 ล่าง			1						นิ้ว

	 	 	 -	 ขวา			1						นิ้ว

	 	 1.2	 ใช้อักษร	Cordia	New	ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ตัวหนา	ขนาด	18,	ชื่อผู้นิพนธ์	 

ขนาด	14,	รายละเอียดผู้นิพนธ์	ขนาด	12,	เนื้อหาใช้ตัวปกติ	ขนาด	16	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.	 บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ไม่ควรเกนิ	1	หน้ากระดาษ	จะต้องมคี�าส�าคญัในบทคดัย่อ

ภาษาไทย	และ	Keyword	ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	และภาษาอังกฤษจ�านวนไม่เกิน	5	ค�า	(บทความ 

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)	

	 3.	 ถ้ามีรูปภาพ	/	ตารางประกอบ	ควรมีภาพที่ชัดเจน	ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย	

แนวทางการเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



155
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 4.	 ประวัติผู ้แต่ง	 ให้ระบุชื่อของผู ้เขียน	หน่วยงานที่สังกัด	ต�าแหน่งทางวิชาการ	 (ถ้ามี)	วุฒิ 

การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	พร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ	ประสบการณ์การท�างานและผลงาน

ทางวิชาการ	1-3	ปีที่ผ่านมา	และ	File.jpg	รูปถ่ายหน้าตรง	1	รูป	(สวมสูท)	

	 5.	 บรรณานุกรมจ�าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(เรียงตามล�าดับตัวอักษร)	

	 6.	 ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน	

	 7.	 การส่งต้นฉบับ	จะต้องส่งเอกสารบทความจ�านวน	1	ฉบับ	และแบบฟอร์มส่งบทความ	1	ฉบับ

พร้อมทั้ง	CD	บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง	(เอกสารที่ส่งทั้งหมด)	จ�านวน	1	แผ่น	โดยบทความ

จ�านวน	1	ฉบับ	ข้างต้นแบ่งให้เป็น	

	 	 7.1	 บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ	4	จ�านวน	1	ฉบับ	

น�าบทความท่ีท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ 

ตีพิมพ์	ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้	ต้องปรับปรุงแก้ไข	ผู้เขียนจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ	

	 8.	 ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีค�าผิด	และค�าที่มี	ๆ	(ไม้ยมก)	 

ในค�าว่าต่าง	ๆ	เป็นต้น	โดยเคาะวรรค	แล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่	ส�านักวิจัย	ชั้น	2	 

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล 

ก่อนส่งให้กองบรรณาธิการด�าเนินต่อไป	

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

	 กรณีที่ผู ้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเน้ือเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง 

แบบนาม-ปี	(author-date	in-text	citation)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ 

ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง	เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุ	เลขหน้าของเอกสารด้วย 

ก็ได้หากต้องการตัวอย่างและให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม	(reference	citation)	โดยการรวบรวมรายการ

เอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น	ๆ	จัดเรียงรายการตามล�าดับอักษรช่ือผู้แต่ง	 

ภายใต้หัวข้อ	“บรรณานุกรม”	ส�าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ	Reference	ส�าหรับผลงานวิชาการ

ภาษาอังกฤษ	โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ	APA	(American	Psycho-logical	Association)	

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง	มีดังนี้

1. บรรณานุกรมหนังสือ 

	 ชื่อ	-	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ.	ครั้งที่พิมพ์.	สถานที่พิมพ์:	สานักพิมพ์.	

ตัวอย่าง	

	 ชวนพิศ	วงศ์สามัญ,	และกล้าเผชิญ	โชคบ�ารุง.	 (2546).	การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ 

  การพยาบาล.	พิมพ์ครั้งที่	4.	ขอนแก่น:	ขอนแก่นการพิมพ์.
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2. บรรณานุกรมบทความ 
	 ช่ือ	 -	 ช่ือสกุลผู้เขียนบท	หรือ	ตอน.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทหรือตอน.	ใน	ชื่อ	ชื่อสกุล	(บรรณาธิการ).	 
  ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์	หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือ	ตอน).	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.	
ตัวอย่าง	
	 ปิยทัศน์	ทัศนาวิวัฒน์.	(2550).	ประวัติโรคไหลตาย.	ใน	สุมาลี	นิมมานนิตย์	และ	ปรีดา	มาลาสิน	 
	 	 (บรรณาธิการ),	โรคไหลตาย:	Sudden	unexplained	death	syndrome	(หน้า	12-25).	 
	 	 กรุงเทพมหานคร	:	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล.	
3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 
	 ชื่อ	-	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร	ปีที่,	(ฉบับที่)	:	หน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร.	
ตัวอย่าง	
	 กฤษณา	น้อมสกุล,	ลักขณา	กานดี,	สิริพร	สืบสาน,	ปวีณ	เก้ือกุล,	มาลี	อุดมผล,	สวัสด์ิ	รักดี,	และ 
	 	 คณะ.	(2550).	การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน.	วารสารกรมอนามัย	25,	(52):	56-60.	
4. บรรณานุกรมออนไลน์ 
	 ช่ือผู ้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล.	 (ปีที่ปรากฏ).	ชื่อบทความ.	ค้นเมื่อวัน	 เดือน	ปี,	 
	 	 จาก	http://................................	
ตัวอย่าง	
	 ชวนะ	ภวกานันท์.(2548).	ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่าน้ี.	ค้นเมื่อ	25	ธันวาคม	2554,	 
	 	 จาก	http://www.businesstgai.co.th/content.php?data=	407720–opinion
5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
	 ชื่อ	 -	ชื่อสกุล.	 (ปีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร.	ปีที่	 (ฉบับที่).	ค้นเมื่อวัน	 เดือน	ปี,	จากชื่อ 
	 	 ฐานข้อมูล	
ตัวอย่าง	
	 ชาญชัย	เจริญรื่น.	(2544).	การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์	ของเมล็ดข้าวเปลือก.	วารสาร 
	 	 วชิาการ.	9(3).	ค้นเมือ่	5	กรกฎาคม	2549,	จากฐานข้อมลูวารสารวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
	 	 เชียงใหม่.	
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM 
	 ชื่อ	-	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทความ	(ชื่อ	CD	ROM).	ค้นเมื่อวัน	เดือน	ปี,	จากชื่อฐานข้อมูลที่สืบค้น.	 
	 	 (หมายเลขเอกสารที่สืบค้น)	
ตัวอย่าง	
	 Baker,	J.	(2008).	Acceptability	of	 interventions	to	staff	 in	 long-terms	case	setting	for	 
	 	 older	adults:	Comparing	rating.	(Doctoral	Dissertation).	Retrieved	November	26,	 
	 	 2009,	from	ProQuest	Dissertation	&	Theses	databases.	(Publication	No.	AAT3354064)	 
	 	 ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนได้ที่	www.bkkthon.ac.th	/	หน่วยงานอื่นๆ	/	วารสารวิชาการ	
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การสมัครสมาชิก 

	 อัตราค่าสมาชิก	วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	อัตราค่าสมัครสมาชิกราย	6	เดือน	 

ฉบับละ	150	บาท	1	ปี	จ�านวน	2	ฉบับ	เป็นเงิน	300	บาท	

การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก 

	 1.	 เงินสด	(กรณีสมัครด้วยตนเอง)	

	 2.	 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์	จัดจ�าหน่ายและสมาชิก	

	 	 โทรศัพท์	(02)	-	8006800-5	ต่อ	1403	โทรสาร	(02)	-	8006806
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ชื่อเรื่องภาษาไทย	(ตัวหนา	ขนาด	18)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวหนา	ขนาด	18)

บทคัดย่อ	(ตัวหนา	ขนาด	16)
	 (ขนาด	16)……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….………….............
…………………………………………………………………………………………….………….............
…………………………………………………………………………………………….………….............
…………………………………………………………………………………………….………….............
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